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PENTAX r Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Kameranýn tüm
özelliklerinden ve iþlevlerinden en iyi þekilde faydalanabilmek için, kamerayý kullanmadan
önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm kapasitesini anlamanýza yardýmcý
olmasý açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu emniyetli bir yerde saklayýnýz.
Kullanabileceðiniz objektifler
Genellikle, bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler DA, D FA ve FA J ve bir Açýklýk s (Otomatik)
konumuna sahip olan objektiflerdir.
Baþka bir tip objektif ya da aksesuar kullanmak için, bakýnýz s.37 ve s.184.
Telif Haklarý
r kullanýlarak çekilen kiþisel fotograflarýn dýþýndaki herhangi bir görüntü, Telif Haklarý
Kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusundaki gösterilerde, sunumlarda
resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde bile kýsýtlama getirilecek durumlar olabileceði
için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla çekilen görüntüler, Telif Haklarý
Kanunu’nda belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup bu konuda da hassasiyet
gösterilmelidir.
Ticari Markalar
• PENTAX ve smc PENTAX, PENTAX Corporation’ýn ticari markalarýdýr.
• SD logosu
ticari bir markadýr.
• Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, ilgili sahiplerinin ticari ya da tescilli markalarýdýr.
Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Kameranýn güçlü elektromanyetik radyasyon ya da manyetik alan yaratan tesisler gibi ortamlarda
kullanýlmasý halinde kaydedilen verilerin silinmesi ya da kameranýn düzgün çalýþmamasý ihtimali
mevcuttur.
• LCD ekranda kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak üretilmiþtir.
Ýþlevsel piksel seviyesinin %99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, %0,01 ya da daha az
sayýda pikselin çalýþamayabileceði ya da çalýþmamalarý gerekirken çalýþabilecekleri ihtimalini göz
önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadýr.
Bu ürün PRINT Image Matching III’ü deteklemektedir. PRINT Image Matching özelliðine sahip
dijital kameralar, baský cihazlarý ve programlar fotoðrafçýlarýn amaçlarýna daha yakýn görüntüler elde
etmelerine yardýmcý olur. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile uyumlu olmayan baský
cihazlarýnda kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PictBridge
PictBridge; görüntülerin direkt çýktýsýnýn alýnmasý için kullanýlan birleþik standart sayesinde, kullanýcýnýn
yazýcý ile dijital kamerayý doðrudan baðlamasýna olanak tanýmaktadýr. Birkaç basit iþlem ile fotoðraflarý
kameradan direkt olarak yazdýrabilirsiniz.
• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve LCD monitörün ekran görüntülerinin, asýl üründen farklý olma ihtimali
mevcuttur.

1
KAMERANIZIN GÜVENLÝ KULLANIMI ÝÇÝN
Bu ürünün güvenliði konusunda azami dikkati sarfettik. Bu ürünü kullanýrken, aþaðýdaki
sembollerle gösterilmiþ unsurlar hakkýnda özel bir dikkat göstermenizi rica ediyoruz.

Uyarý
Dikkat

Bu sembol, bu unsurun ihlal edilmesi halinde ciddi kiþisel yaralanmalar
oluþabileceðini göstermektedir.
Bu sembol, bu unsurun ihlal edilmesi halinde küçük veya orta ölçekli
kiþisel yaralanmalar veya maddi hasar oluþabileceðini göstermektedir.

KAMERA HAKKINDA
Uyarý
• Kamerayý sökmeyiniz ya da deðiþikliðe uðratmayýnýz. Kamera içinde elektrik çarpmasý
riski oluþturabilecek yüksek voltaj alanlarý mevcuttur.
• Düþmeden ya da kameraya verilen baþka bir hasardan ötürü kameranýn iç kýsmý ortaya
çýkarsa bu kýsýmlara asla dokunmayýnýz. Elektrik çarpmasý riski bulunmaktadýr.
• Yanlýþlýkla yutulmasý riskini ortadan kaldýrmak için, SD Hafýza Kartý’ný küçük çocuklarýn
ulaþabileceði yerlerde bulundurmayýnýz. Hafýza kartýnýn yanlýþlýkla yutulmasý halinde,
hemen týbbi yardýma baþvurunuz.
• Kameranýn askýsýný boynunuza dolamak da tehlikelidir. Küçük çocuklarýn askýyý boyunlarýna
dolamamalarý hususunda dikkatli olunuz.
• Güneþe bakýlmasý gözlerinize zarar verebileceðinden dolayý, ekli telefoto objektif ile
kamera üzerinden asla güneþe direkt olarak bakmayýnýz. Direkt olarak telefoto objektifle
bakýlýrsa görüþ kaybý ortaya çýkabilir.
• Pilleri çocuklarýn eriþebileceði alanlardan uzak tutunuz. Eðer pil kazar yutulursa derhal
bir doktora baþvurunuz.
• Her zaman bu ürün için özel olarak geliþtirilen AC adaptörü belirtilen elektrik akýmý ve
voltaj ile kullanýnýz. Bu ürüne has olmayan bir AC adaptörün kullanýmý ya da bu özel
AC adaptörün belirtilen elektrik akýmý veya voltaj deðerleri dýþýnda kullanýmý yangýna,
elektrik çarpmasýna ya da kameranýn bozulmasýna yol açabilir.
• Kullaným esnasýnda duman ya da garip bir koku gibi herhangi bir düzensizlik oluþmasý
halinde derhal kullanýma son veriniz, pilleri ya da AC adaptörü çýkarýnýz ve en yakýn
PENTAX servis merkezi ile irtibat kurunuz. Kullanýma devam edilmesi halinde yangýn
ya da elektrik çarpmasý oluþabilir.
• Fýrtýnalý havalarda, AC adaptörün baðlantýsýný kesiniz ya da kullanmaya devam etmeyiniz.
Kullanýma devam edilmesi halinde cihaz bozulabilir veya yangýn ya da elektrik çarpmasý
oluþabilir.
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Dikkat
• Pilleri kýsa devre yapmayýnýz ya da ateþe atmayýnýz. Pilleri sökmeyiniz. Piller patlayabilir
veya tutuþabilir.
• Bu kamera içinde kullanýlabilecek olan piller (AA Ni-MH piller, AA lityum piller, AA alkalin
piller ve CR-V3) arasýnda yalnýzca Ni-MH piller þarj edilebilir. Diðer tipteki pillerin þarj
edilmesi yangýna veya patlamaya yol açabilir.
• Isýnmalarý ya da duman çýkarmalarý halinde, pilleri hemen kameradan çýkarýnýz. Bu iþlem
esnasýnda kendinizi yakmamaya özen gösteriniz.
• Kameranýn bazý kýsýmlarý kullaným esnasýnda ýsýnacaktýr. Söz konusu bölgelerin uzun
süre tutulmasý halinde düþük ýsý yanýklarý ortaya çýkma riski vardýr.
• Flaþ patladýðý zaman flaþýn önüne parmaðýnýzý yerleþtirmeyiniz veya flaþý giysi ile
kapatmayýnýz. Parmaklarýnýz ya da giysiler yanabilir.

PÝL KULLANIMI HAKKINDA ÖNLEMLER
• Bu kamera ile yalnýzca belirtilen pilleri kullanýnýz. Diðer pillerin kullanýmý yangýna ya da
patlamaya neden olabilir.
• Tüm pilleri ayný anda yerleþtiriniz. Pil markalarýný ve tiplerini ya da eski pille yenisini
karýþtýrmayýnýz. Aksi halde, patlama ya da yangýn oluþabilir.
• Piller, üzerlerinde ve kamerada iþaretlenmiþ olan kutuplara göre (+ ve –) doðru þekilde
yerleþtirilmelidir. Pillerin düzgün þekilde yerleþtirilmemesi bir patlamaya veya yangýna
sebep olabilir.
• Pillerin içini sökmeyiniz. Bu kamera ile kullanýlabilen piller arasýnda yalnýzca Ni-MH
piller þarj edilebilir. Pillerin içinin sökülmesi veya þarj edilemeyen pillerin þarjýna teþebbüs
edilmesi patlama veya sýzýntý oluþmasý riski taþýmaktadýr.

Kullaným Esnasýnda Uygulanacak Bakým
• Seyahat ettiðiniz zaman, ürün paketi içerisinde tedarik edilmiþ olan Dünya Servis Aðýný
da yanýnýza alýnýz. Yurtdýþýndayen sorunlarla karþýlaþmanýz halinde bu sizin için kullanýþlý
olacaktýr.
• Kamera uzun bir müddet kullanýlmadýðýnda, özellikle önemli fotoðraflar çekmeden önce
(örneðin bir düðünde ya da seyahat esnasýnda) kameranýn hala düzgün çalýþýp
çalýþmadýðýný kontrol ediniz. Kamera ya da kayýt ortamýnýzdaki (SD Hafýza Kartý)
herhangi bir hatadan dolayý kayýt, oynatým ya da bilgisayara veri transferi mümkün
deðil ise, fotoðraflar garanti edilemez.
• Ürünü, tiner, alkol benzen gibi organik solventler ile temizlemeyiniz.
• Kamerayý yüksek ýsýlara veya yüksek neme maruz býrakmayýnýz. Isý deðerleri çok
yükselebileceðinden dolayý kamerayý bir araç içinde býrakmayýnýz.
• Kamerayý koruyucular ve kimyasal maddelerle birlikte muhafaza etmeyiniz. Yüksek
ýsýlarda ve yüksek nemle saklanmasý halinde þekil bozukluklarý ortaya çýkabilir. Kabýndan
çýkarýnýz ve kuru, iyi havalandýrmalý bir yerde saklayýnýz.
• Bu kamera su geçirmez deðildir ve ýslanabileceði yerlerde ve yaðmur altýnda
kullanýlmamalýdýr.
• Kamerayý güçlü titreþimlere, darbelere veya basýnca maruz býrakmayýnýz. Kamerayý
motorsikletlerin, otomobillerin veya gemilerin titreþiminden korumak için bir yastýk
kullanýnýz.

• Kameranýn kullanýmý için ýsý aralýðý 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arasýndadýr.
• Yüksek ýsýlarda LCD ekran kararabilir ancak ýsý düzeyi normale döndüðünde ekran da
normale dönecektir.
• LCD ekran düþük ýsýlarda daha yavaþ reaksiyon gösterebilir. Bu, likit kristal özelliklerinden
dolayýdýr ve bir iþlev bozukluðu deðildir.
• Kameranýn yüksek performansýný muhafaza etmek için her bir veya iki yýlda bir periyodik
tetkikler yaptýrmanýz tavsiye edilir.
• Ani ýsý deðiþiklikleri kameranýn içinde ve dýþýnda nem yoðunlaþmasýna neden olacaktýr.
Kamerayý çantanýzýn ya da bir plastik çantanýn içine yerleþtiriniz ve kamera ve çevre
ýsýsý eþitlendiðinde çantadan çýkarýnýz.
• Çöp, çamur, kum, toz, su, zehirleyici gazlar ye da tuzlarla temastan kaçýnýnýz. Bunlar
kameranýn bozulmasýna yol açabilir. Kameraya düþen yaðmur veya su damlacýklarýný
kurulayýnýz.
• SD Hafýza Kartý ile ilgili olarak, “SD Hafýza Kartý Kullanýldýðýnda Alýnacak Önlemler”
(s.30) kýsmýna bakýnýz.
• Objektif veya vizörde biriken tozlarý almak için bir objektif fýrçasý kullanýnýz. Objektife
zarar verebileceðinden dolayý temizleme için asla bir sprey kullanmayýnýz.
• LCD ekrana sert bastýrmayýnýz. Kýrýlmasýna ya da arýzalanmasýna neden olabilir.
Ürün Kaydý Hakkýnda
Size daha iyi hizmet verebilmemiz açýsýndan, kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan CD-ROM’da
ya da PENTAX websitesinde bulunan ürün kaydýný doldurmanýzý rica ediyoruz. Ýþbirliðiniz için
teþekkür ederiz.
Daha fazla bilgi için PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 Kullaným
Kýlavuzuna bakýnýz (Windows kullanýcýlarý: s.9, Mac OS kullanýcýlarý: s.10).
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Kullaným Kýlavuzunun Ýçeriði
Bu kullaným kýlavuzu aþaðýdaki bölümlerden oluþmaktadýr.

1 Kameranýzý Kullanmadan Önce

1

Kamera özelliklerini, aksesuarlarýný ve çeþitli parçalarýn isimlerini açýklar.

2 Baþlarken
Kameranýn satýn alýnmasýndan resim çekimine kadar yapýlacak adýmlarý açýklar.
Bunu okuduðunuzdan ve talimatlarý takip ettiðinizden emin olunuz.

2
3

3 Temel Ýþlemler
Fotoðraflarýn çekimi, oynatýmý ve baskýlarýnýn alýnmasý ile ilgili iþlemleri açýklar.
Çekim, oynatým ve baský süreçleri ile ilgili temel iþlemleri öðrenmek üzere bunu
okuyunuz.

4 Menü Referansý

4
5

Düðmeler ve menüler yoluyla r fonksiyonlarý açýklanmaktadýr.

5 Fonksiyon Referansý
r deneyiminiz için fonksiyonlarý daha da ileri düzeyde açýklar.

6 Ek
Sorunlarýn giderimini açýklar, opsiyonel aksesuarlarý tanýtýr ve çeþitli kaynaklar sunar.

Bu kullaným kýlavuzunda kullanýlan sembollerin anlamlarý aþaðýda açýklanmaktadýr.

1

Ýlgili bir iþlemi açýklayan referans sayfa numarasýný gösterir.
Kullanýþlý bilgileri gösterir.
Kameranýn iþletilmesi anýndaki alýnacak önlemleri gösterir.

6

10
Not

1

Kameranýzý Kullanmadan Önce
Kullanýmdan önce ürün paketinin içindekileri ve çalýþan parçalarýn
isimlerini kontrol ediniz.
r Kamera Özellikleri ............................................................ 12
Paket Ýçeriðinin Kontrol Edilmesi ................................................... 13
Çalýþan Parçalarýn Ýsimleri .............................................................. 14
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1

r Kamera Özellikleri

Kameranýzý Kullanmadan Önce

• Yüksek hassasiyet ve geniþ bir dinamik menzil için 6.1 millyon etkili pikselli 23.5×15.7 mm
CCD özelliðine sahiptir.
• 11 odaklama noktalý bir AF sensörüne sahiptir. Merkez 9 geniþ alan çapraz sensörleridir.
• Kolay manuel odaklama için, 0.85× büyütme ve %96 görüþ alanlý, geleneksel bir 35 mm
kamerada olan vizörle benzer bir vizöre sahiptir. Ayrýca vizördeki AF noktalarýnýn kýrmýzý
olarak yandýðý bir ilave fonksiyona sahiptir.
• CR-V3, AA lityum piller, þarj edilebilir AA Ni-MH piller veya AA alkalin piller kullanýr.
• Yüksek hassasiyet/geniþ alanlý görüntü performansý için 210,000 pikselli 2.5 inç büyük
LCD ekran ve bir parlaklýk ayarlama fonksiyonuna sahiptir.
• Ýstenen sonucun elde edildiðini garanti etmek üzere fotoðrafýn kontrol edilmesi için bir Dijital
Önizleme fonksiyonuna sahiptir.
• Kameranýn çeþitli parçalarýnda kullanýcý-dostu bir dizayn uygulanmýþtýr. Büyük, yüksek
çözünürlüklü LCD monitör ve kullanýþlý menüler kameranýn kullanýmýný çok kolaylaþtýrýr.
Ayný objektif kullanýlsa bile r ve 35 mm SLR kameralar arasýndaki çekim alaný
(görüþ açýsý) deðiþecektir, çünkü 35 mm film ve CCD için format boyutu farklýdýr.
35 mm film ve CCD için boyutlar
35 mm film
: 36×24 mm
r CCD
: 23.5×15.7 mm
Görüþ açýlarý eþit olmasýna raðmen, bir 35 mm kamera ile kullanýlan objektifin odak uzunluðu
r odak uzunluðundan yaklaþýk 1.5 kat daha fazla olmalýdýr. Ayný alaný çerçeveleyen bir
odak görüþ açýsý elde etmek için, 35 mm objektifin odak uzunluðunu 1.5 ile bölünüz.
Örnek)
Bir 35 mm kamerada bulunan 150 mm objektif ile ayný fotoðrafý çekmek için
150÷1.5=100
r ile 100 mm’lik bir objektif kullanýnýz.
Tersi þekilde, 35 mm kameralarýn odak uzunluðunu tespit etmek için r kullanýlan
objektif odak uzunluðu 1.5 ile çarpýnýz.
Örnek)
Eðer r ile 300 mm’lik objektif kullanýlýyorsa
300×1.5=450
Odak uzunluðu, bir 35 mm kamerada 450 mm’lik bir objektife eþittir.

Paket Ýçeriðinin Kontrol Edilmesi
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Aþaðýdaki aksesuarlar kameranýzla birlikte tedarik edilmiþtir.
Tüm aksesuarlarýn dahil edilmiþ olduðunu kontrol ediniz.

1

Vizör lastiði FO
(Kamerada kuruludur)

ME Vizör kapaðý

Gövde yuva kapaðý
(Kamerada kuruludur)

USB kablo
I-USB17

Video kablosu
I-VC28

Program (CD-ROM)
S-SW53

Aský
O-ST53

AA Alkalin pil*
(dört)

Kullaným Kýlavuzu
(bu kýlavuz)
* Kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan piller kameranýn iþlevselliðini kontrol etmek içindir.

Kameranýzý Kullanmadan Önce

Hot shoe kapaðý FK
(Kamerada kuruludur)

14

Çalýþan Parçalarýn Ýsimleri

Kamera
1
Kameranýzý Kullanmadan Önce

Objektif yuva iþareti
Deklanþör düðmesi

Ana düðme
Kart kapaðý

Zamanlayýcý lambasý/
Uzaktan kumanda alýcýsý

Objektif kilit açma
düðmesi

Ayna
AF baðlayýcý

Odak
modu kolu

Objektif temas
noktalarý

e-kadran
L/Z
düðmesi
Dört-yollu kontrol
düðmesi
3 düðmesi

i düðmesi

4 düðmesi
{ düðmesi
Pil kapaðý

M düðmesi
Q düðmesi

Tripod soketi

15
Dahili flaþ

K düðmesi
Hot shoe

Mod kadraný
mc düðmesi

Aský halkasý

Diyopter ayar kolu

Kablo düðme terminali

USB/Video terminali
DC giriþ terminali

Terminal kapaðý
LCD ekran

Kart eriþim lambasý
Vizör

1
Kameranýzý Kullanmadan Önce

LCD panel

16
LCD Ekran Göstergeleri
Kameranýn konumuna baðlý olarak LCD ekranda
aþaðýdaki göstergeler belirir.

1
Kameranýzý Kullanmadan Önce

LCD ekran

Kamera Açýkken ya da Mod Kadraný Çalýþtýrýlýrken
Kamera açýldýðý veya mod kadraný döndürüldüðü zaman LCD ekranda 3 saniye için kýlavuzlar
belirir.
Göstergelerin gösterilmemesi için [H Set-up] kýsmýnda [Guide display (Kýlavuz Ekran)]
için Kapalý seçiniz. (s.101)

1

1 2 3 4 5 6 7
AF. S

8

Night Scene

06 / 25 / 2006 14 : 25

9

10

1600

2
3*
4
5*
6*
7*
8
9*
10

Flaþ modu
(Aktif mod belirir) (s.51)
Geçiþ modu (s.104)
AE ölçme (s.132)
AF modu (s.123)
AF nokta anahtarlama (s.124)
Beyaz dengesi (s.114)
Hassasiyet (s.117)
Çekim modu Sahne modu (s.106)
Dünya saati uyarý ekraný (s.167)
Tarih ve saat (s.166)

* 3, 5, 6 ve 7 göstergeleri yalnýzca varsayýlan
ayarýn haricinde herhangi bir ayar seçildiðinde
belirir. 9 yalnýzca Dünya Saati iþlevi açýk
olduðunda belirir.

17
Çekim Modu
Çekim fonksiyonu ayarlarýný LCD ekranda 15 saniye için görüntülemek üzere Çekim modunda
M düðmesine basýnýz.

Detaylý Bilgiler

19
2

ISO 800
sRGB
40 mm
40mm
06 / 25 / 2006 14 : 25

AF modu (s.123)
Mod kadraný konumu (s.106)
AE ölçme (s.132)
Flaþ modu (s.51)
Geçiþ modu (s.104)
Otomatik parantez (s.147)
ISO hassasiyeti (s.117)
Görüntü tonu (s.110)
Kalite seviyesi (s.112)

9
12

11
12
13
14
15
16
17
18
19*

1

7

3
10

4

8
11

5

6
13

14
15
16
17
18

Renk aralýðý (s.119)
Beyaz dengesi (s.114)
Tarih ve saat (s.166)
AF nokta konumu (s.124)
Doygunluk (s.113)
Keskinlik (s.113)
Kontrast (s.113)
Objektif odak uzunluðu
Sahne modu (s.47)

Kaydedilen piksel (s.111)

* 5 ve 6 göstergeleri eþ zamanlý olarak belirmez. Bir seferde yalnýzca birisi belirir. 19 göstergesi
yalnýzca Sahne modunda görüntülenir.

Çekim modu ayarýnýn açýklamasýný görmek için dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.

Çekim Modu Ayarýnýn Açýklamasý
Detailed Info

Night Scene

Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking

Kameranýzý Kullanmadan Önce

AF. S

1
2
3
4
5*
6*
7
8
9
10

1

Detailed Info

Detailed Info

18
Oynatým Modu
Oynatým esnasýnda M düðmesine her basýldýðýnda, kamera, ekraný aþaðýdaki sýra ile
görüntüler: [Standard] Ekran, [Histogram] Ekran, [Detailed Information] Ekraný ve [No info.
Display] (yalnýzca görüntü).

1

Q düðmesine basarak baþlangýçta görüntülenen bilgileri deðiþtirebilirsiniz. (s.163)

Kameranýzý Kullanmadan Önce

Detaylý Bilgiler
2

100-0001
1

AF. S
1 / 2000 FF2
2 . 8 + 1 . 5EV
ISO 800
sRGB
40 mm
40mm
06 / 25 / 2006 14 : 25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13*

Çekilen fotoðraf
Simgeyi döndür (s.66)
Fotoðraf klasör numarasý ve dosya
numarasý (s.172, 173)
Koruma simgesi (s.80)
AF modu (s.123)
AF nokta bilgisi (s.124)
Obtüratör hýzý (s.136)
Diyafram açýklýk deðeri (s.151)
EV telafisi (s.143)
Doygunluk (s.113)
Mod kadraný konumu (s.106)
AE ölçme (s.132)

4

26

7
8
9
11 12 13 14 15
17
18
20 21
22
24
25

14*
15*
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26*

3

5

6
10
16
19
23

Geçiþ modu (s.104)
Otomatik parantez (s.147)
Keskinlik (s.113)
ISO hassasiyeti (s.117)
Görüntü tonu (s.110)
Kontrast (s.113)
Kalite seviyesi (s.112)
Kaydedilen piksel (s.111)
Renk aralýðý (s.119)
Objektif odak uzunluðu
Beyaz dengesi (s.114)
Çekim tarih ve saati (s.166)
Sahne modu (s.47)

Flaþ modu (s.51)

* 13 göstergesi flaþýn patlatýlmýþ olduðu fotoðraflar için belirir. 14 ve 15 göstergeleri eþ zamanlý olarak
belirmez. Bir seferde yalnýzca biri belirir. 26 göstergesi yalnýzca Sahne modunda belirir.

19
Histogram Ekraný

1

2
100-0046

3
1

1
2
3
4

Çekim kalitesi (Fotoðraf dosyasý tipi)
Fotoðraf klasör numarasý ve dosya numarasý (s.172, s.173)
Koruma simgesi (s.80)
Histogram (s.163)

• [Q Playback] menüsünde [Plybk dsply mthd] içinde [Bright Portion] uyarýsý Açýk olarak
ayarlandýðýnda çiçekli fazla pozlanmýþ alanlar parýltýlý oluþtu. (s.163)
• Histogram ekran konumunu yukarý ya da aþaðý hareket ettirmek için histogram
ekranýnda dört-yollu düðmeye (mn) basýnýz.

Kameranýzý Kullanmadan Önce

4

20
Vizör Göstergeleri
2

3

1
Kameranýzý Kullanmadan Önce

1

1

4

5

6

13
1
2
3
4

5

7

8

14

9

10

11

12

15

AF çerçevesi (s.39)
Nokta ölçme çerçevesi (s.132)
AF noktasý (s.124)
Odak durumu (s.51)
Flaþ mevcut olduðunda belirir ve flaþ tavsiye edildiðinde ancak açýk olmadýðýnda yanýp
söner.
Sürekli mod (s.123)
[AF Mode], [A Rec. Mode] kýsmýnda k (Sürekli mod) olarak ayarlandýðýnda belirir.

6

Resim modu simgesi (s.47)

7

Kullanýmdaki Resim modu için simge belirir.
\ (Hareketli Nesne), q (Makro), = (Portre), U (I kýsmýnda Normal mod),
. (Gece Sahne Portre), s (Manzara)
Sahne modu simgesi (s.47)
Sahne modunda resim çekilirken belirir.

8

Odak göstergesi (s.44)
Görüntü odaklandýðýnda belirir.

9

10

Deklanþör hýzý (s.136)/Hassasiyeti Onayla
Çekim ya da ayar yapýldýðý durumdaki obtüratör hýzý (obtüratör hýzý e-kadran ile
ayarlanabildiðinde altý çizilir).
[OK btn when shooting], [Confirm Sensitivity] olarak ayarlandýðýnda ve 4 düðmesine
basýldýðýnda hassasiyet görüntülenir. (s.122)
Diyafram açýklýk deðeri (s.138)
Çekim ya da ayar yapýldýðý durumdaki diyafram açýklýðý deðeri (diyafram açýklýðý e-kadran
ile ayarlanabildiðinde altý çizilir).

21
EV telafisi (s.143)

12

EV telafisi mevcut ya da kullanýmda olduðu zaman belirir.
Flaþ çýkýþý telafi edildiðinde yavaþça yanýp söner.
Pozlama ve flaþ çýkýþý telafi edildiðinde hýzlýca yanýp söner.
Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý gösterildiðinde ayarlanmýþ deðer belirir.
Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý/EV telafisi

13

Geçerli kalite ve kaydedilen piksel ayarý ile kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsýný gösterir.
Sürekli çekim kaydedilebilir fotoðraf sayýsýný gösterir. (s.102)
EV telafisi ayarlanmakta iken EV telafisi deðeri belirir. (s.135)
Eðer pozlama modu, a olarak ayarlanýrsa uygun pozlama deðeri ile olan aradaki fark belirir.
(s.140)
Manuel odak (s.128)
Odak modu, \ olarak ayarlandýðýnda belirir.

14

ISO hassasiyet uyarýsý (s.118)
Uyarý deðeri aþýldýðýnda belirir.

15

AE kilit göstergesi (s.144)
AE kilidi esnasýnda belirir.

• Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðýnda otomatik odak için kullanýlan AF
noktasýnýn kýrmýzý göstergesi ekli olarak yanar. (s.124)
• [A Custom Setting] menüsünde [OK btn when shooting], [Confirm Sensitivity] olarak
ayarlandýðýnda, hassasiyeti vizörde görüntülemek için 4 düðmesine basýnýz. (s.122)

1
Kameranýzý Kullanmadan Önce
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22
LCD Panel Göstergeleri
Kameranýn üstündeki LCD panelde aþaðýdaki bilgiler belirir.

1
Kameranýzý Kullanmadan Önce

1

7

2

8
9

3
4
5 610
1
2
3

4

Obtüratör hýzý (s.136)
Diyafram açýklýk deðeri (s.138)
Flaþ modu (s.51)
b
: Dahiili flaþ hazýr
(yanýp söndüðü zaman, flaþ
kullanýlmalýdýr veya uyumsuz bir
objektif kullaným halindedir)
a
: Flaþ kapalý
E : Otomatik flaþ patlamasý
>
: Kýrmýzý-göz azaltma flaþý açýk
Geçiþ modu (s.104)
9
j

: Tek kare çekim
: Sürekli çekim

g
h

: Zamanlayýcý ile çekim
: Uzaktan kumanda ile çekim

5

6

AF nokta bilgisi (s.124)
Gösterge yok : Otomatik
V
: Seç
M
: Merkez
AE ölçme (s.132)
Göstergesiz : Çoklu-segment ölçme
M
N

7
8

9
10
11

11

: Merkez-aðýrlýklý ölçme
: Nokta ölçme

Otomatik parantezleme (s.147)
Beyaz dengesi (s.114)
(Otomatik olarak ayarlandýðýnda
görüntülenmez)
Pil seviyesi
EV telafisi (s.143)
Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý/
EV telafisi deðeri/PC (Pb)
(PC=Kiþisel Bilgisayar (yýðýn bellek),
Pb=PictBridge)

2

Baþlarken
Kameranýn satýn alýnmasýndan resim çekimine kadar yapýlacak birkaç adým
açýklanmaktadýr. Bunu okuduðunuzdan ve talimatlarý takip ettiðinizden emin
olunuz.
Askýnýn Baðlanmasý ......................................................................... 24
Pillerin Takýlmasý .............................................................................. 25
SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý/Çýkarýlmasý ...................................... 29
Kameranýn Açýlýp Kapatýlmasý ........................................................ 32
Baþlangýç Ayarlarý ............................................................................ 33
Objektifin Takýlmasý ......................................................................... 37
Vizör Diyoptriinin Ayarlanmasý ....................................................... 39

Askýnýn Baðlanmasý

24

1

Askýnýn ucunu aský halkasý içinden
geçiriniz ve sonra tokanýn içinde
sabitleyiniz.

2
Baþlarken

2

Askýnýn diðer ucunu kameradaki aský
halkasý içinden geçiriniz ve sonra
tokanýn içinde sabitleyiniz.

Pillerin Takýlmasý

25

Pilleri kameraya takýnýz. Ýki adet CR-V3 ya da dört adet AA Ni-MH pil, AA lityum pil ya da AA
alkalin pil kullanýnýz.
AA alkalin piller, kameranýn iþlevselliðinin test edilmesi için kamera ile birlikte verilmiþtir ancak
diðer bazý pil tipleri de uyumludur. Uyumlu piller ve bunlarýn ne zaman kullanýlacaðý ile ilgili
olarak “Piller” (s.26) kýsmýna bakýnýz.

Bu kamerada kullanýlabilen CR-V3, AA lityum piller ve AA alkalin piller þarj edilemez.
Kamera açýk halde iken pil kapaðýný açmayýnýz ya da pilleri çýkarmayýnýz.
Kamerayý uzun bir süre için kullanmayacaksanýz pilleri çýkarýnýz. Pillerde sýzýntý oluþabilir.
Uzun bir süre geçtikten sonra pilleri taktýðýnýzda tarih ve saat ayarlarý resetlenmiþse
“Tarih ve Saat Ayarý” iþlemini gerçekleþtiriniz. (s.35)
• Pilleri düzgün þekilde yerleþtiriniz. Yanlýþ yerleþtirilen piller kameranýn bozulmasýna yol
açabilir. Yerleþtirmeden önce pillerin elektrotlarýný siliniz.
• Tüm pilleri ayný zamanda yerleþtiriniz. Pil tiplerini, markalarýný ya da yeni bir pille eski
pili karýþtýrmayýnýz.

1

Pil kapaðý açma koluna (1) resimde
gösterildiði gibi basýlý tutunuz ve
pil kapaðýný objektife (2) doðru
kaydýrýp, çevirdikten sonra açýnýz.

1

2

2

Pilleri pil yuvasýndaki +/–
göstergelerine göre yerleþtiriniz.

2
Baþlarken

•
•
•
•

26

3

Kapatmak üzere pil kapaðý (1) ile
pilleri aþaðýya bastýrýnýz ve resimde
(2) gösterildiði gibi kapaðý
kaydýrýnýz.

1

2

2
Baþlarken

• Kamerayý uzun bir zaman süreci için kullandýðýnýz zaman AC adaptörü (opsiyonel)
kullanýnýz. (s.28)
• Pillerin takýlmasýnda sonra kamera düzgün þekilde çalýþmýyorsa pillerin yönünü kontrol
ediniz.
Pil kapaðýný tam olarak kapattýðýnýzdan emin olunuz. Eðer pil kapaðý açýk halde ise kamera
kapanmayacaktýr.

Piller
Kameranýzla birlikte dört çeþit pil kullanabilirsiniz. Pil performansý tip bazýnda farklýlaþýr.
Lütfen amaçladýðýnýza en uygun pili seçiniz.
CR-V3*

CR-V3 uzun ömürlü bir pildir ve seyahat için uygundur.

Bunlar þarj edilebilir olup ekonomiktir.
AA Ni-MH þarj edilebilir
Pillerle uyumlu olan satýn alýnabilir bir pil þarj cihazýna gereksinim
piller
duyulmaktadýr.
AA lityum piller

Soðuk iklimlerde tavsiye edilir.

AA alkalin piller

Kamera ile birlikte tedarik edilmiþtir. Normal pilleriniz bittiðinde
bunlar kolaylýkla temin edilebilir ancak bazý koþullarda tüm kamera
fonksiyonlarýný desteklemez. Acil durumlar ve kameranýn
fonksiyonelliðinin kontrol edilmesi haricinde bunlarýn kullanýmýný
tavsiye etmemekteyiz.

* CR-V3 piller þarj edilebilir ve þarj edilemez tiplere sahiptir. Bu kamerada yalnýzca þarj edilemez
CR-V3 piller kullanýlabilir.
Voltaj özelliklerinden dolayý nikel manganez piller ve þarj edilebilir CR-V3 piller cihazda
bozukluklara yol açabilir. Bundan dolayý, bunlarýn kullanýmý tavsiye edilmemektedir.
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Pil Seviye Göstergesi
LCD ekranda görüntülenen { kýsmýný kontrol ederek kalan pil seviyesini öðrenebilirsiniz.
{

yanýyor

: Pil dolu.

yanýyor

: Pil boþalmak üzere.

yanýyor

: Pil hemen hemen boþ.

yanýp
sönüyor

: Bir mesaj görüntülendikten sonra kamera kapanýr.

¶
}

¶
?

2

¶

Yaklaþýk Fotoðraf Saklama Kapasitesi ve Oynatým
Süresi (yeni piller)
Piller

Normal kayýt

Flaþlý çekim
%50
%100
kullaným
kullaným
630
480

Oynatým süresi

(Isý)
(23°C)

730

( 0°C)

300

210

180

470 dakika

AA lityum
piller

(23°C)
( 0°C)

660
520

570
360

450
310

470 dakika
400 dakika

AA þarj edilebilir piller
(NiMH 2500mAh)

(23°C)
( 0°C)

430
350

300
250

260
200

350 dakika
300 dakika

40
Uygulanabilir
deðil

140 dakika

CR-V3

AA Alkalin
Piller

(23°C)
( 0°C)

80
60
Uygulanabilir Uygulanabilir
deðil
deðil

700 dakika

70 dakika

Fotoðraf saklama kapasitesi (normal kayýt ve %50’sinde flaþ kullaným durumunda), CIPA
standartlarý ile uyumlu ölçüm koþullarýna dayanmaktadýr ve diðerleri PENTAX ölçüm koþullarýnda
yapýlan ölçümlere göre verilmiþtir. Çekim moduna ve çekim koþullarýna baðlý olarak gerçek
kullanýmda yukarýdaki figürlerden farklýlýk ortaya çýkabilir.
• Isý azaldýkça pil performansý geçici olarak azalýr. Kamerayý soðuk iklimlerde kullandýðýnýzda,
yanýnýzda yedek piller taþýyýnýz ve bunlarý cebinizde ýlýk olarak muhafaza ediniz. Normal
oda ýsýsýna dönüldüðünde pil performansý normale dönecektir.
• AA alkalin piller tüm kamera fonksiyonlarýný destekleyemez. Acil durumlar ve kamera
fonksiyonelliðinin kontrol edilmesi haricinde bunlarýn kullanýmýný tavsiye etmemekteyiz.
• Yurtdýþýna seyahat ettiðinizde, soðuk iklimlerde resim çekerken veya pek çok resim
çekimi yaptýðýnýz durumlarda yanýnýzda yedek piller bulundurunuz.

Baþlarken

?

28
AC Adaptörün Kullanýmý (Opsiyonel)

4
1
2

2
Baþlarken

3

LCD ekraný uzun bir zaman için kullandýðýnýzda ya da PC’nizle baðlantý yaptýðýnýzda AC adaptör
kiti K-AC10 (opsiyonel) kullanmanýzý tavsiye etmekteyiz.

1
2

Terminal kapaðýný açmadan önce kameranýn kapalý olduðundan
emin olunuz.
AC adaptördeki DC terminalini kameradaki DC giriþ terminaline
baðlayýnýz.

3

AC kablosu fiþini AC adaptörüne takýnýz.

4

AC kablosunu elektrik prizine takýnýz.
• AC adaptörü takýlmadan ve çýkarýlmadan önce, kameranýn kapatýlmýþ olduðundan emin
olunuz.
• Kamera, AC adaptör, AC fiþi kablo terminali ve elektrik prizi arasýndaki baðlantýlarýn iyi
yapýlmýþ olduðundan emin olunuz. Kamera kayýt yaparken ya da verileri okurken SD
Hafýza Kartýnýn baðlantýsý kesilirse kart ve veriler bozulabilecektir.
• AC adaptörü kullandýðýnýz zaman AC adaptör kiti K-AC10 kullaným kýlavuzunu
okuduðunuzdan emin olunuz.
• AC adaptör baðý durumda iken, kameranýzdaki þarj edilebilir piller þarj edilmeyecektir.

SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý/Çýkarýlmasý
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Çekilen fotoðraflar SD Hafýza Kartýna kaydedilir. SD Hafýza Kartýný (piyasa ürünü) takmadan
ya da çýkarmadan önce kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.
• Kart eriþim lambasý yanýyorken SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz.
• Yeni SD Hafýza Kartýný formatlayýnýz. Diðer kameralarla kullanýlmýþ SD Hafýza Kartýný da
formatlayýnýz. Formatlama hakkýndaki detaylar için “SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý”
(s.165) kýsmýna bakýnýz.

1

2
1
2

2

Kartý LCD ekrana doðru SD Hafýza
Kartý etiketi yönünde sonuna kadar
ileri itiniz.

Çýkarmak için SD Hafýza Kartýna bir kere
bastýrýnýz.

3

Kart kapaðýný (1) kapatýnýz ve
kapaðý ok yönünde (2) kaydýrýnýz.
Kart kapaðýný tam olarak kapattýðýnýzdan emin
olunuz. Eðer kart kapaðý açýk kalýrsa kamera
açýlmayacaktýr.

2
1

Baþlarken

Kart kapaðýný ok yönünde (1)
kaydýrýnýz ve sonrasýnda açmak
üzere kaldýrýnýz (2).
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SD Hafýza Kartý Kullanýldýðýnda Alýnacak Önlemler

2
Baþlarken

• SD Hafýza Kartý bir yazma-koruma düðmesi ile
donatýlmýþtýr. Düðmenin LOCK kýsmýna
ayarlanmasý ile yeni bir verinin kaydý, var olan
Yazma-koruma
verilerin silinmesi veya kartýn formatlanmasý
anahtarý
yasaklanarak mevcut veriler korunur.
• Kart sýcak olabileceðinden dolayý, kameranýn kullanýmýndan hemen sonra SD Hafýza
Kartý çýkarýlýrken dikkatli olunmalýdýr.
• Karta kayýt yapýlýrken, fotoðraflar oynatýlýrken veya kamera USB kablosu ile bilgisayara
baðlýyken; SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz veya kamerayý kapatmayýnýz. Aksi takdirde,
karta zarar verebilir ve veri kaybýna neden olabilirsiniz.
• SD Hafýza Kartýný bükmeyiniz veya sert darbelere maruz býrakmayýnýz. Kartý sudan ve
yüksek sýcaklýklardan uzakta muhafaza ediniz.
• Formatlama esnasýnda SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz. Kullanýmýn ötesinde kartta hasar
oluþabilir.
• SD Hafýza Kartý içerisindeki veriler aþaðýdaki durumlarda silinebilir. PENTAX silinen
veriler ile ilgili olarak þu þartlar altýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
(1) SD Hafýza Kartý kullanýcý tarafýndan yanlýþ kullanýldýðýnda.
(2) SD Hafýza Kartý statik elektrik veya elektrik enterferansýna maruz býrakýldýðýnda.
(3) kart uzun bir süre kullanýlmadýðýnda.
(4) karta veri kaydedilirken ya da verilere eriþilirken kart çýkarýldýðýnda ya da piller yerinden
çýkarýldýðýnda.
• SD Hafýza Kartý, kýsýtlý bir hizmet ömrüne sahiptir. Eðer kart uzun bir süre kullanýlmazsa,
içerisindeki kayýtlý veriler okunamaz hale gelebilir. Önemli verileri bilgisayarýnýza düzenli
olarak yedeklediðinizden emin olunuz.
• SD Hafýza Kartýný, statik elektrik veya elektrik enterferansýna maruz kalabileceði ortamlarda
kullanmaktan veya saklamaktan kaçýnýnýz.
• Kartý; direkt güneþ ýþýðýnda, ani sýcaklýk deðiþimine veya yoðunlaþmaya maruz kalabileceði
ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçýnýnýz.
• Uyumlu SD Hafýza Kartlarý ile ilgili bilgi için, PENTAX websitesini ziyaret ediniz veya size
en yakýn PENTAX müþteri servis merkezi ile irtibata geçiniz.
• Yeni SD Hafýza Kartlarýný formatlayýnýz. Diðer kameralarda kullanýlan SD Hafýza Kartýný
da formatlayýnýz. 1SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý (s.165)
• SD hafýza kartýnýzý ortadan kaldýrmanýz, baþka birisine vermeniz veya satmanýz halinde
karttaki verilerin tamamen silinmiþ olduðundan veya herhangi kiþisel veya hassas bilgiler
içermesi durumunda kartýn kendisinin imha edildiðinden emin olunuz. SD kartýn
formatlanmasýnýn, satýn alýnabilen veri geri kazaným programlarý ile verileri her halükarda
telafi edilemeyecek þekilde silmeyebileceðini aklýnýzda bulundurunuz. Verilerin tamamen
silinmesine imkan veren, satýn alýnabilen güvenli veri silme programlarý mevcuttur.
Her durumda, SD hafýza kartýnýzdaki verilerin sorumluluðu size aittir.
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Kaydedilen Piksel ve Kalite Seviyesi

[A Rec. Mode] menüsünde fotoðraflar için uygun olan kaydedilecek piksel sayýsýný ve kalite
seviyesini seçiniz.
1 Kaydedilen Piksel Ayarý (s.111)
1 Kalite Seviyesi Ayarý (s.112)

Kaydedilen Piksel, Kalite Seviyesi ve Yaklaþýk Fotoðraf Saklama Kapasitesi
Kalite Seviyesi
Kaydedilen Piksel
(3008×2008)
P
(3008×2000)
Q (2400×1600)
R (1536×1024)

|

C
En iyi

D
Daha iyi

E
Ýyi

11
—
—
—

—
34
51
106

—
70
96
173

—
117
161
271

• Yukarýdaki tablo, bir 128 MB SD Hafýza Kartý kullanýldýðý durumdaki yaklaþýk fotoðraf saklama
kapasitesini ve kayýt süresini göstermektedir.
• Yukarýdaki bilgiler; nesne, çekim koþullarý, çekim modu, SD Hafýza Kartý, vs. gibi nedenlerle
farklýlýk gösterebilir.

2
Baþlarken

Kullaným amacýnýza uygun olarak çekmiþ olduðunuz fotoðraflarýn piksel sayýsýný (boyut)
ve kalite seviyesini (veri sýkýþtýrma oraný) seçiniz.
Daha yüksek kaydedilen piksel sayýsý veya daha çok E içeren resimlerin baskýsý daha berraktýr.
Çekilebilecek resimlerin sayýsý (bir SD Hafýza Kartýnda kaydedilebilecek resimlerin sayýsý)
daha büyük dosya boyutlarý ile daha az olur.
Çekilen fotoðrafýn ya da baskýsý alýnan resmin kalitesi; kalite seviyesi, pozlama kontrolü, baský
cihazýnýn çözünürlüðü ve pekçok diðer faktöre baðlý olup gereðinden fazla piksel sayýsý seçmenize
gerek yoktur. Örneðin, tebrik kartý boyutunda baský almak için R (1536×1024) uygundur.
Amacýnýza uygun olan kayýt boyutunu ve kalite seviyesini ayarlayýnýz.

Kameranýn Açýlýp Kapatýlmasý
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1

Ana düðmeyi [ON] konumuna
getiriniz.
Kamera açýlacaktýr.
Kamerayý kapatmak için ana düðmeyi [OFF]
konumuna getiriniz.

2
Baþlarken

• Kullanýlmadýðý durumda kamerayý her zaman kapalý muhafaza ediniz.
• Eðer belli bir zaman süreci esnasýnda herhangi bir iþlem gerçekleþtirilmezse kamera
otomatik olarak kapanacaktýr. Kamera otomatik olarak kapandýktan sonra, kamerayý
tekrar açýnýz veya aþaðýdakilerden birini gerçekleþtiriniz.
• Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
• Q düðmesine basýnýz.
• M düðmesine basýnýz.
• Fabrika ayarý olarak, kamera 1 dakikalýk iþlem yapýlmama durumundan sonra otomatik
olarak kapanacaktýr. Ayarý [H Set-up] menüsündeki [Auto Power Off] ile deðiþtirebilirsiniz.
(s.172)

Baþlangýç Ayarlarý
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Satýn alýndýktan sonra kamera ilk defa açýldýðýnda LCD ekranda Ýlk Ayarlar ekraný belirir. LCD
ekranda görüntülenecek dili ayarlamak ve geçerli tarih ve saati belirlemek için aþaðýdaki iþlemi
uygulayýnýz. Ayar tamamlandýðý zaman, kamera tekrar açýldýðýnda bu ayarlarýn tekrar yapýlmasýna
gerek yoktur.

Ekran Dilinin Ayarlanmasý

2

1

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.

Initial Settings
English
New York
DST
Cancel

2

OK

Ýstenen dili seçmek için dört-yollu
düðmeyi (mnop) kullanýnýz.
Fabrika ayarý Ýngilizce’dir.

English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
Cancel

3

OK

4 düðmesine basýnýz.

Nederlands

OK

OK

Baþlarken

Menüler, hata mesajlarý v.b.’nin hangi dilde görüntüleneceðini bu diller arasýndan seçebilirsiniz:
Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Ýsveççe, Hollandaca, Rusça, Korece, Çince
(geleneksel/basitleþtirilmiþ) ve Japonca yer almaktadýr.
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4

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Kürsör [W] kýsmýna hareket eder.

5

Þehri seçmek için dört-yollu düðmeye (op) basýnýz.

6

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Kürsör DST (yaz saati uygulamasý) kýsmýna hareket eder.

2
Baþlarken

7
8

Dört yollu düðmeyi (op) kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý)
seçiniz.
4 düðmesine basýnýz.
Tarih ve saat ayar ekraný görüntülenecektir.

Yanlýþ Dil Ayarlandýðý Zaman
Dili ayar ekranýný görüntülemek için aþaðýdaki iþlemi uygulayýnýz ve dili tekrardan ayarlamak
için s.33 2. Adýmýna gidiniz.

1

Kamerayý kapatýnýz ve tekrardan açýnýz.

2

3 düðmesine basýnýz.

3

Dört-yollu düðmeye (p) iki kere basýnýz.

4

Dört-yollu düðmeye (n) beþ kere basýnýz.

5

Dört-yollu düðmeye (p) bir kere basýnýz.
Dil ayar ekraný görüntülenecektir.
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Tarih ve Saat Ayarý
Geçerli tarihi, saati ve görüntüleme tipini ayarlayýnýz.

1

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Çerçeve, [mm/dd/yy] kýsmýna geçer.

Date Adjust
Date Style

2

01 / 01 / 2006

Baþlarken

Date

mm/dd/yy24h

00 : 00

Time
Cancel

OK

OK

2

Tarih tipini seçmek için dört-yollu düðmeyi (mn) kullanýnýz.

3

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Çerçeve, [24h] kýsmýna geçer.

Date Adjust
Date Style
mm/dd/yy24h
01 / 01 / 2006

Date

00 : 00

Time
Cancel

4
5

OK

24h (24 saat ekraný) veya 12h (12 saat ekraný) seçmek için dört-yollu
düðmeyi (mn) kullanýnýz.
Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Çerçeve [Date Style] kýsmýna geri döner.

6

OK

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Çerçeve, [Date] kýsmýna geçer.
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7

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Çerçeve ay’a geçer.

Date Adjust
Date Style
mm/dd/yy24h
01 / 01 / 2006

Date

00 : 00

Time
Cancel

OK

OK

2
Baþlarken

8

Ay ayarýný yapmak için dört-yollu düðmeyi (mn) kullanýnýz.
Gün ve yýlý da ayný þekilde ayarlayýnýz.
Sonra, saati ayarlayýn.
Eðer 4. adýmda [12h] seçerseniz, saate baðlý olarak AM ve PM arasýnda deðiþiklik
yapýlabilir.

9

4 düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraf çekimine hazýrdýr. Eðer tarihi ve saati menü iþlemleri ile ayarlarsanýz,
ekran [H Set-up] menüsüne dönecektir. Tekrar 4 düðmesine basýnýz.
Ýlk ayarlar esnasýnda 3 düðmesine basarak ayar iþlemini iptal edebilir ve Çekim
moduna geçebilirsiniz. Bu durumda, kamera bir dahaki sefere açýldýðýnda tekrar Ýlk
Ayarlar ekraný belirecektir.
• Ayarlarý tamamladýðýnýzda 4 düðmesine basýnýz, kamera saati 00 saniyeye sýfýrlanýr.
Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 00 saniyeye ulaþana kadar (TV, radyo, vs.)
4 düðmesine basýnýz.
• Dil, tarih ve saat ayarlarýný menü iþlemlerini kullanarak deðiþtirebilirsiniz. (s.166, s.170)

Objektifin Takýlmasý
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Açýklýk s (Otomatik) konumunda DA, D FA, FA J veya diðer objektifler kullanýlýrken, tüm kamera
pozlama modlarý kullanýlabilir. Objektifler Açýklýk s (Otomatik) olarak ayarlanmadýðýnda bazý
fonksiyonlar sýnýrlanmýþtýr. Ayrýca bakýnýz “[Using Aperture Ring] hakkýnda Notlar” (s.184).
Diðer objektifler ve aksesuarlar fabrika varsayýlan ayarlarý ile mümkün deðildir. Yukarýda
listelenmemiþ olan objektifler veya aksesuarlarla çekime imkan vermek üzere özel fonksiyon
ayarlarýnda [Using aperture ring (Açýklýk halkasý kullanýlmasý)] seçiniz. (s.103)

1
2

Kameranýn kapalý olduðunu kontrol ediniz.
Gövde yuva kapaðýný (1)
ve objektif yuva kapaðýný (2)
çýkarýnýz.
Çýkardýktan sonra objektif yuvasý çevresindeki
alanýn hasar görmesine engel olmak için objektif
yuva tarafý yukarý bakacak þekilde objektifi yerine
yerleþtirdiðinizden emin olunuz.

3

Kamera ve objektifteki kýrmýzý
noktalarý eþleþtiriniz ve týk sesi
gelene kadar objektifi saat
yönünde çevirerek sabitleyiniz.
Ekledikten sonra, objektifin yerine oturduðundan
emin olunuz. Ayrýca, objektifteki kýrmýzý noktalarýn
en üstte olduðunu ve ekleme kýsmýnýn yanlara
hareket etmediðini kontrol ediniz.

2
Baþlarken

Beklenmeyen objektif hareketini önlemek için objektifi eklemeden ya da çýkarmadan önce
kamerayý kapatýnýz.
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4

Ön objektif kapaðýný gösterilen
kýsýmlardan içeriye doðru
bastýrarak çýkarýnýz.

2
Baþlarken

Objektifi çýkarmak için, objektif kilit açma (3)
düðmesini bastýrýnýz ve objektifi saat yönünün
tersine çeviriniz.

3

• Gövde yuva kapaðý (1), ürünün nakliyesi esnasýnda çizilmeleri ve toz giriþini önlemek
içindir. Gövde Yuvasý Kapaðý K ayrý olarak satýlmakta olup bir kilit fonksiyonuna sahiptir.
• Diðer üreticiler tarafýndan imal edilmiþ objektiflerin kullanýmýndan kaynaklanan kazalar,
hasarlar ve iþlev bozukluklarý ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul
etmemekteyiz.
• Kamera gövdesi ve objektif yuvasý, objektif iletim noktalarýna ve bir AF baðlayýcýya
sahiptir. Kir, toz veya korozyon dolayýsýyla elektrik sistemi hasar görebilir. Ýletim noktalarýný
yumuþak ve kuru bir bezle temizleyiniz.

Vizör Diyoptriinin Ayarlanmasý
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Görüþ durumunuza uyacak þekilde vizörü ayarlayýnýz.
Vizör görüntüsünü berrak þekilde elde etmek zor olduðunda, diyoptri ayar kolunu yan kýsýmlara
kaydýrýnýz.
Diyoptrii –2.5m-1 ila +1.5m-1 aralýðýnda kaydýrabilirsiniz.

1

Vizörden bakýnýz ve kamerayý
iyi ýþýklandýrýlmýþ bir sahneye
doðrultunuz. Diyoptri ayar kolunu
sola ya da saða kaydýrýnýz.

2
Baþlarken

Vizördeki AF çerçevesi odaklanana kadar kolu
ayarlayýnýz.

AF çerçevesi

• Fo Vizör lastiði kamera fabrikadan çýktýðýnda
vizör kýsmýna ekli durumdadýr. Ekli olan Fo Vizör
lastiði ile diyoptri ayarý mümkündür.
Ancak, yukarýda gösterildiði gibi vizör lastiði
çýkarýldýðýnda diyoptri ayarý daha kolaydýr.
Fo Vizör lastiðini çýkarmak için, tek tarafa
bastýrýnýz ve kendinize doðru çekiniz.
Fo Vizör lastiðini takmak için, bunu vizör göz
parçasýndaki girinti ile hizalayýnýz ve yerine
itiniz.
• Diyoptri ayar kolunu ayarlamanýza raðmen eðer
vizör görüntüsünün berrak þekilde görülmesi
hala zor oluyorsa, diyoptri düzeltme objektif adaptörünü M kullanýnýz. Ancak, bu adaptör
kullanýlmadan önce vizör lastiði çýkarýlmalýdýr. (s.188)
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Not

3

Temel Ýþlemler
Bu bölümde, baþarýlý bir çekimi garanti etmek için mod kadranýnýn Resim
moduna (Otomatik Resim veya Portre modu – Flaþ KAPALI modu) veya
Sahne moduna ayarlanarak çekim yapýlmasý için gerekli olan temel iþlemler
açýklanmaktadýr.
Resim çekimindeki geliþmiþ fonksiyonlar ve ayarlar hakkýnda bilgi için 4.
ve daha sonraki bölümlere bakýnýz.
Temel Çekim Ýþlemi ......................................................................... 42
Sahneler için Uygun Çekim Modunun Seçilmesi .......................... 47
Bir Zoom Objektifin Kullanýmý ........................................................ 50
Dahili Flaþýn Kullanýlmasý ................................................................ 51
Diðer Çekim Modlarý ........................................................................ 55
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi .................................................................... 65
Kameranýn AV Cihazýna Baðlanmasý ............................................. 72
Fotoðraflarýn Filtrelerle Ýþlemden Geçirilmesi ............................... 73
Fotoðraflarýn Silinmesi .................................................................... 76
Baský Servisi Seçimi (DPOF) ........................................................... 82
PictBridge Kullanýlarak Baský Alýnmasý ......................................... 85
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Temel Çekim Ýþlemi

Kameranýn Kavranmasý
Resim çekerken kamerayý nasýl kavradýðýnýz önemlidir.
• Kamerayý her iki elinizle sýkýca kavrayýnýz.
• Bir resim çektiðiniz zaman deklanþör düðmesine hafifçe basýnýz.

3
Temel Ýþlemler
Yatay konum

Dikey konum

• Kameranýn sarsýlmasýný azaltmak için, bedeninize ya da kameraya bir masa, aðaç ya
da duvar gibi bir nesne ile destek saðlayýnýz.
• Fotoðraf tutkunlarý arasýnda kiþisel farklýlýklar bulunmasýna karþýn, bir portatif kamera
için obtüratör hýzý genellikle 1/(odak uzunluðu ×1.5) þeklindedir. Örneðin, 50 mm’lik bir
odak uzunluðu için saniyenin 1/75’i, 100 mm’lik bir odak uzunluðu için saniyenin
1/150’sidir. Daha yavaþ bir obtüratör hýzý için bir tripod kullanýnýz.
• Telefoto objektifler kullanýldýðý zaman, kameranýn sarsýlmasýný önlemek üzere kameranýn
ve objektifin toplam aðýrlýðýndan daha aðýr olan bir tripod kullanmanýz tavsiye edilmektedir.
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Kameranýn Ýdeal Ayarlarý Kendiliðinden Ayarlamasý
Nesne aydýnlatmasý, mesafe ve hareket baz alýnarak kameranýn ideal ayarlarý kendiliðinden
seçmesidir.

1

Mod kadranýný I olarak
ayarlayýnýz.
Kamera nesne için optimal çekim modunu
seçecektir.
1 Sahneler için Uygun Çekim Modunun
Seçilmesi (s.47)

3
Temel Ýþlemler

2

Odak modu kolunu = olarak
ayarlayýnýz.
Otomatik odak modu ayarlanýr. (s.120)

44

3

Nesneyi görmek üzere vizörden
bakýnýz.
Vizördeki nesne boyutunun deðiþtirilmesi
için bir zoom objektif kullanýlmalýdýr.
1 Bir Zoom Objektifin Kullanýmý (s.50)

4
3

Nesneyi AF çerçevesinin içine
yerleþtiriniz ve deklanþör
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

Temel Ýþlemler

Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odakta
olduðu zaman vizörde odak göstergesi ]
belirir.
Gerekli olduðunda flaþ otomatik olarak patlar.
(Flaþ modu [Auto] olarak ayarlý deðilse flaþý
manuel olarak kaldýrýnýz.)
1 Deklanþör düðmesinin kullanýmý (s.45)
1 Odaklama Yapýlmasý Zor Olan Nesneler (s.46)
1 Dahili Flaþýn Kullanýlmasý (s.51)
1 Odaklama Alanýn Seçilmesi (AF Noktasý) (s.124)

odak göstergesi

Görüntüyü LCD ekranda ön izlemeye tabi tuabilir, resim çekmeden önce kompozisyonu,
pozlamayý ve odaðý kontrol edebilirsiniz. (s.148)

5

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
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6

Çekilen fotoðraflarý LCD ekranda
gözden geçiriniz.
Çekildikten sonra, fotoðraf 1 saniye için LCD
ekranda görüntülenir (Hýzlý Ýzleme).
i düðmesine basarak, Hýzlý Ýzleme sýrasýnda
fotoðrafý silebilrsiniz.
1 Hýzlý Ýzlemenin Ekran Süresi Ayarý (s.173)
1 Fotoðraflarýn Silinmesi (s.76)
1 Parlak Kýsmýn Görüntülenmesi (s.174)
1 Histogram Ekraný (s.174)

3

Deklanþör düðmesinin kullanýmý
Deklanþör düðmesinin iki konumu bulunmaktadýr.

Basýlmamýþ
durumda

Yarýya kadar
basýlmýþ durumda
(ilk konum)

Tam olarak basýlmýþ
durumda
(ikinci konum)

Yarýya kadar (ilk konum) basýldýðýnda vizör ve LCD panel göstergeleri açýlýr ve otomatik
odak sistemi çalýþýr. Tam olarak (ikinci konum) basýldýðýnda resim çekilir.
• Kameranýn sarsýlmasýný önlemek için bir resim çekerken deklanþör düðmesine
hafifçe basýnýz.
• Ýlk konumun nerede olduðunu öðrenmek için deklanþör düðmesine basma pratiði
yapýnýz.
• Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðunda vizör göstergeleri açýktýr. Deklanþöre
basýldýktan sonra 10 saniye kadar (fabrika ayarý) göstergeler açýk kalýr. (s.20)

Temel Ýþlemler

Delete
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Odaklama Yapýlmasý Zor Olan Nesneler
Otomatik odak mekanizmasý kusursuz deðildir. Aþaðýdaki þartlar altýnda (aþaðýda (a)’dan (f)’ye)
resim çekildiði zaman odaklama zor olabilir. Bu durum vizörde odak göstergesi ] kullanýldýðýnda
manuel odaklama için de geçerlidir.
Eðer nesne otomatik olarak odaklanamazsa, odak modu kolunu \ olarak ayarlayýnýz ve vizördeki
mat alanýn yardýmýyla nesneyi odaklamak için manuel odak modunu kullanýnýz. (s.129)

3

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Odaklama alanýndaki beyaz bir duvarda aþýrý düþük-kontrastlý nesneler.
Odaklama alaný içerisinde çok fazla ýþýk yansýtmayan nesneler.
Hýzlý hareket eden nesneler.
Güçlü yansýyan ýþýk veya güçlü arka aydýnlatma (parlak arka plan aydýnlatma).
Odaklama alaný içinde dikey ve yatay çizgili desenler belirdiðinde.
Odaklama alanýndaki ön planda ve arka planda bulunan çoklu nesneler.

Temel Ýþlemler

Yukarýdaki (f) uygulandýðý zaman ] (odak göstergesi) görüntülendiðinde bile nesne
odaklanamaz.

Sahneler için Uygun Çekim Modunun
Seçilmesi
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Mod kadranýndaki I (Otomatik Resim), kadran göstergesine ayarlandýðý zaman kamera
ideal ayarlarý seçer ve ayarlar.

3

Eðer istenen fotoðraf Otomatik Resim modunda çekilemezse, mod kadraný ile Select
= (Portre), s (Manzara), q (Makro), \ (Hareketli Nesne), . (Gece Portre),
a (Flaþ KAPALI), H (Sahne) seçiniz.
Modlar aþaðýdaki gibidir.
I (Otomatik Resim)

= (Portre)
s (Manzara)

Portre, Manzara, Makro ve Hareketli Nesne modlarý arasýndan
otomatik olarak seçim yapar.
Ýdeal çekim modu oluþmadýðý zaman standart ayarlarla (Normal mod)
resim çekmenize imkan verir.
Portre çekimi için idealdir.
Odak mesafesini derinleþtirir, aðaçlarýn ve gökyüzünün kenar çizgilerini
ve doygunluðunu vurgular ve parlak bir fotoðraf üretir.

q (Makro)

Kýsa mesafelerden çiçeklerin ve diðer küçük nesnelerin net resimlerini
çekmenize imkan verir.

\ (Hareketli Nesne)

Bir spor karþýlaþmasýndaki gibi hýzlýca hareket eden nesnelerin keskin
resimlerini çekmenize imkan verir.

. (Gece Portre)

Gece görünümü ya da akþam karanlýðýna karþý insanlarýn resmini
çekmenize imkan verir.

a (Flaþ KAPALI)

Dahili flaþ kapalýdýr. Diðer ayarlar I kýsmýndaki Normal mod
ile aynýdýr.

H (Sahne)

Çekim koþullarýna baðlý olarak 8 çekim sahnesi arasýndan seçim
yapmanýza imkan verir.

. (Gece Portre) için, dahili flaþ kullanýlsa bile obtüratör hýzý karanlýk yerlerde daha yavaþ
olur. Kamera sarsýntýsýný önlemek için, Sarsýntý Azaltma iþlevini kullanýnýz veya kamerayý
bir tripod üzerine monte ediniz.

Temel Ýþlemler

Kadran göstergesi

48
Çekim Sahnesinin Seçilmesi
H (Sahne) simgesinin kadran göstergesine ayarlanmasýyla, 8 çekim sahnesi arasýndan seçim
yapabilirsiniz.

3

A (Gece)

Geceleyin kullaným içindir. Sarsýntýyý önlemek için bir tripod v.b. kullanýnýz.

i (Sörf & Kar)

Karlý daðlar gibi göz kamaþtýran ortamlarýn fotoðraflarýný çekmek için bu
modu kullanýnýz.

B (Metin)

Metinlerin ya da yazmalarýn berrak fotoðraflarýný çekmenize imkan verir.

K (Gün Batýmý)

Güneþin doðuþu ve batýþýný harika renklerle çekmek içindir.

C (Çocuklar)

Hareketli çocuklarýn resmini çekmek içindir.
Saðlýklý ve parlak ten tonlarý ortaya çýkarýr.

Temel Ýþlemler

E (Evcil Hayvan)

Hareketli evcil hayvanlarýn resmini çekmek içindir.

D (Mum Iþýðý)

Mum ýþýðý altýnda resim çekmek içindir.

E (Müze)

Flaþlý çekimin yasak olduðu yerlerde çekim yapmak içindir.

Flaþ A (Gece), K (Gün Batýmý), D (Mum Iþýðý) ve E (Müze) modlarýnda kapatýlýr.
Kamera sarsýntýsýný önlemek için kamerayý bir tripod üzerine monte ediniz.

Bir Çekim Sahnesi Nasýl Seçilir

1

Mod kadranýný H (Sahne) kýsmýna ayarlayýnýz.

2

{ düðmesine basýnýz.
Fn menüsü belirir. Seçilmiþ olan çekim
sahnesi ile ilgili simge H (Sahne) modunda
Fn menü ekranýnda belirir.

Fn

OK

AUTO

Fn

3

4 düðmesine basýnýz.

Exit

Night Scene

Mod paleti belirir.

Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.
OK

OK
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4

Bir Sahne modu seçmek üzere
dört-yollu düðmeye (mnop)
basýnýz.
Eðer Evcil Hayvan modu seçilirse, bir köpek
veya bir kedi simgesi seçmek üzere e-kadraný
çevirebilirsiniz. Hangi simgeyi seçerseniz
seçin iþlev aynýdýr.

Pet

For capturing moving
pets
OK

OK

3
Temel Ýþlemler

5

4 düðmesine basýnýz.
Ekran, Fn menüsüne döner.

6

{ düðmesine basýnýz.
Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Bir Zoom Objektifin Kullanýmý
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Bir zoom objektifle nesneyi (telefoto) geniþletir veya daha geniþ bir alaný (geniþ açý) çeker.
Bunu istenen boyuta ayarlayýnýz ve resmi çekiniz.

1

Zoom halkasýný saða ya da sola
çeviriniz.
Zoom halkasýný telefoto için saat yönünde ve
geniþ açý için saat yönünün tersi yönde çeviriniz.

3
Temel Ýþlemler

• Görüntülenen odak uzunluðu sayýsý ne kadar küçükse, açý o kadar geniþ olur.
Sayý ne kadar büyükse, fotoðraf o kadar büyütülmüþ olarak belirir.
• Güç Zoom fonksiyonlarý (Fotoðraf Boyut Takibi, Zoom Klipsi ve Otomatik Zoom Efekti)
bu kamera ile uyumlu deðildir.

Geniþ Açý

Telefoto

Dahili Flaþýn Kullanýlmasý
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Düþük ýþýklý ya da arkadan aydýnlatmalý koþullarda bir resim çekmek için ya da dahili flaþý
manuel olarak kullanmak istediðiniz zaman aþaðýdaki iþlemleri kullanýnýz.
Dahili flaþ, nesneden yaklaþýk 0.7 m ila 4 m arasýnda uzaklýkta olunduðunda optimum konumdadýr.
0.7 m’den daha yakýn bir mesafede kullanýldýðý zaman pozlama düzgün þekilde kontrol edilemez
veya fotoðrafýn köþelerinde kararmalar ortaya çýkabilir (bu mesafe, kullanýlan objektife ya da
ayarlanan hassasiyete sýký þekilde baðlýdýr (s.152)).

Dahili flaþ ve objektifin uyumluluðu
Kullanýlan objektife ve çekim koþullarýna baðlý olarak köþelerde kararma (ýþýk azlýðýndan
dolayý köþelerin kararmasý) ortaya çýkabilir. Bunu teyit etmek üzere bir test çekimi yapmanýzý
tavsiye etmekteyiz.
1 Dahili Flaþla DA, D FA, FA J, FA ve F Objektif Uyumluluðu (s.154)

g

Kamera, çevre ýþýðýný otomatik olarak belirler ve dahili flaþ çýkar.
Kameranýn sarsýlmasýna yol açmasý muhtemel bir obtüratör hýzý
Otomatik flaþ patlamasý kullanýldýðýnda veya arka zemin koþullarýndan ötürü, gerekli olduðunda
flaþ otomatik olarak çýkar ve patlar. (Eðer kamera flaþýn gerekli
olmadýðýný belirlerse flaþ çýkabilir ancak patlamayabilir.)

h

Manuel flaþ patlamasý

Flaþý manuel olarak patlatýr. Flaþ çýkarýldýðý zaman patlar, geri çekildiði
zaman patlamaz.

i

Otomatik flaþ+Kýrmýzýgöz azaltma

Otomatik flaþ öncesinde bir kýrmýzý-göz azaltma ýþýðý yanar.

j

Manl flaþ+Kýrmýzý-göz
azaltma

Flaþý manuel olarak patlatýr. Manuel flaþ öncesinde bir kýrmýzý-göz
azaltma ýþýðý yanar.

Eðer flaþý manuel olarak çýkarmak için K düðmesine basýlýrsa, flaþ modu ayarlarýna
bakýlmaksýzýn manuel flaþ patlama modu (Flaþ ON) kullanýlýr.

Flaþ Modunun Seçilmesi

1

{ düðmesine basýnýz.
Fn menüsü belirir.

Fn

OK

AUTO

Fn

Exit

3
Temel Ýþlemler

• Dahili flaþ kullanýldýðý zaman, çekimden önce objektif kapaðýný çýkarýnýz.
• Açýklýk objektif halkasýnýn s (Otomatik) ayarlanmasý için bir fonksiyon olmaksýzýn
dahili objektifler için dahili flaþ tam þekilde patlar.
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2

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Flaþ seçenekleri ekraný belirir.
Mod kadraný e, b, c, a veya p olarak
ayarlandýðýnda, g ve i gri olarak belirir ve
seçilemez.

Flash Mode
Auto discharge

OK

3
Temel Ýþlemler

3

Dört-yollu düðmeyi (op) kullanarak bir flaþ modu seçiniz.

4

4 düðmesine basýnýz.

OK

Kamera Fn menu ekranýnda döner.

5

{ düðmesine basýnýz.
Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Otomatik Flaþ Patlatýmýnýn Kullanýmý g, i
(Flaþýn Otomatik Olarak Çýkmasý)

1

Mod kadranýný H, I, =, q veya . olarak ayarlayýnýz.
Flaþ, H (Sahne) modunda A (Gece), K (Gün Batýmý), D (Mum Iþýðý) veya
E (Müze) seçildiði zaman kapatýlýr.

2

Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Gerekli olduðunda dahili flaþ çýkar ve þarj olmaya
baþlar. Flaþ tam olarak þarj olduðunda, LCD
ekranda ve vizörde b belirir. (s.17, s.20, s.22)

Dahili flaþ çýkmýþ halde iken K düðmesine basarak Otomatik flaþ patlatýmý ve Manuel
flaþ patlatýmý arasýnda geçiþ yapýnýz. Eðer Otomatik flaþ patlatýmý seçilirse, LCD ekranda
E belirir.
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3

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.

4

Flaþýn geri çekilmesi için resimde
gösterilen kýsmý aþaðýya bastýrýnýz.

3

1

K düðmesine basýnýz.
Dahili flaþ çýkar ve þarj olmaya baþlar. Flaþ
modu ayarlarýna bakýlmaksýzýn Manuel flaþ
patlatýmý modu (Flaþ AÇIK) kullanýlýr. Flaþ tam
olarak þarj olduðunda, LCD ekranda ve vizörde
h belirir. (s.17, s.20, s.22)
Flaþ modu g veya i olarak ayarlandýðýnda
ve dahili flaþ çýkarýldýðýnda, aþaðýdaki koþullar
altýnda K düðmesine basarak Otomatik flaþ
patlatýmý modu ve Manuel flaþ patlatýmý modu
(Flaþ AÇIK) arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.
• Çekim modu I, =, s, q, \ veya
. olarak ayarlanýr.
• H modu i, B, C veya E olarak ayarlanýr.

2

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Flaþ patlar ve resim çekilir.

3

Geri çekilmesi üzere flaþý aþaðýya bastýrýnýz.

Temel Ýþlemler

Manuel Flaþ Patlatýmýnýn Kullanýmý (Flaþ AÇIK) h, j
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Kýrmýzý-Göz Azaltma Flaþýnýn Kullanýmý
“Kýrmýzý-göz” bir flaþla karanlýk ortamlarda fotoðraf çekildiðinde gözlerin kýrmýzý olarak belirmesi
durumudur. Bu, elektronik flaþýn gözün retinasýnda yansýmasý sonucu oluþmaktadýr. Gözbebekleri
karanlýk ortamlarda büyüdüðü için kýrmýzý-göz oluþur.
Bu durum ortadan kaldýrýlamaz ancak minimuma indirmek için aþaðýdaki önlemler alýnabilir.
• Çekim esnasýnda ortamý ýþýklandýrýnýz.
• Eðer bir zoom kullanýlýyorsa geniþ açýyý ayarlayýnýz ve yakýndan çekim yapýnýz.
• Kýrmýzý-göz azaltýmýný destekleyen bir flaþ kullanýnýz.
• Bir harici flaþ kullanýyorken flaþý kameradan mümkün olduðunca uzaða konumlayýnýz.

3
Temel Ýþlemler

Bu kameradaki kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonu flaþý iki defa patlatarak kýrmýzý-gözü azaltýr.
Kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonu ile,
deklanþör düðmesine basýldýktan hemen sonra bir ön-flaþ patlar. Bu, gözbebeðinin büyümesini
önler. Kýrmýzý-göz oluþumunu azaltacak þekilde, gözbebekleri küçük halde iken ana flaþ patlatýlýr.
Kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonunu kullanmak için, Resim modunda i (Kýrmýzý-göz azaltma
otomatik flaþý) ya da diðer modlarda j (Kýrmýzý-göz azaltma manuel flaþý) Flaþ modunu
ayarlayýnýz.

Gün Iþýðý-Senk. Çekim
Gün ýþýðý koþullarýnda, bir portre resmi çekilirken, kiþinin yüzü gölgeli halde ise flaþ bu gölgeleri
ortadan kaldýrýr. Flaþýn bu þekilde kullanýmý Gün Iþýðý-Senk. Çekim olarak adlandýrýlýr. Gün
Iþýðý-Senk. Çekimle fotoðraf çekilirken flaþ manuel olarak patlatýlýr.

Fotoðraf Çekimi (Otomatik Resim)
1 Flaþýn çýkarýlmýþ olduðunu ve flaþ modunun h (Manuel flaþ patlatýmý) olarak ayarlandýðýný
kontrol ediniz. (s.53)
2 Flaþýn tam olarak dolu olduðunu kontrol ediniz.
3 Resmi çekin.
Eðer arka zemin ýþýðý çok parlaksa resim fazla pozlanabilir.

Gün Iþýðý-Senk. olmaksýzýn

Gün Iþýðý-Senk. ile

Diðer Çekim Modlarý
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Sürekli Çekim
Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak çekilir.

1

{ düðmesine basýnýz.
3
Temel Ýþlemler

Fn menüsü belirir.
Fn

OK

AUTO

Fn

Exit
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2

Dört-yollu düðmeye (m) basýnýz.

Geçiþ Modu seçenekleri ekraný belirir.

3
Temel Ýþlemler

Drive Mode
Single frame shooting

OK

3

OK

j seçmek için dört-yollu düðmeyi
(op) kullanýnýz.
Drive Mode
Continuous shooting

OK

4

OK

4 düðmesine basýnýz.
Kamera Fn menu ekranýnda döner.

5

{ düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.

6

Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odakta olduðu zaman vizörde odak göstergesi
] belirir.
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[A Custom Setting] menüsünün [Recordable Image No. (Kaydedilebilir Fotoðraf Sayýsý)]
kýsmýnda [No. cnt shtng rcd im] ayarlayýnýz. Sürekli kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý
(arabellek alaný) deklanþör düðmesi yarýya kadar basýldýðýnda belirir. (s.102)

7

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak çekilir. Durdurmak
için deklanþör düðmesinden parmaðýnýzý çekiniz.
Kamera kaptýldýðý zaman sürekli çekim ayarlarý saklanýr. Tekrar Fn menüsünü görüntüleyiniz
ve Sürekli çekimi durdurmak üzere 9 (Tek kare çekimi) kýsmýný ayarlayýnýz.

Zamanlayýcýlý Çekim
Bu makeranýn iki tip zamanlayýcýsý vardýr: g ve Z.

1

g

Deklanþör yaklaþýk 12 saniye içerisinde býrakýlacaktýr. Fotoðraf çekenin de resme dahil
olmasý için bu modu kullanýnýz.

Z

Deklanþör düðmesine basýldýktan hemen sonra bir ayna belirir. Deklanþör 2 saniye içerisinde
býrakýlýr. Deklanþör düðmesine basýldýðýnda kameranýn sarsýlmasýný önlemek için bu modu
kullanýnýz.

Kamerayý bir tripod üzerine monte
ediniz.

3
Temel Ýþlemler

• Eðer [A Rec. Mode] kýsmýndaki [AF Mode] ayarý l (Tekli mod) olarak ayarlanýrsa
deklanþör düðmesine her basýldýðýnda odak ayarlanýr. (s.123)
• Mod kadraný e, b, c ya da a ve [A Rec. Mode] kýsmýndaki [AF Mode] ayarý k
(Sürekli mod) olarak ayarlandýðýnda ya da Resim modu \ (Hareketli Nesne) veya H
modu C (Çocuklar) veya E (Evcil Hayvan) olarak ayarlandýðýnda odaklama sürekli
þekilde etkin durumda kalýr. Odaklama tamamlanmasa bile deklanþör düðmesine
basýlacaðýný not ediniz.
• Dahili flaþ kullanýlýrken þarj olma iþlemi tamamlanana kadar deklanþöre basýlamaz.
Dahili flaþ hazýr olmadan deklanþöre basýlabilmesi için özel bir fonksiyon kullanýnýz.
(s.151)
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2

{ düðmesine basýnýz.

3
Temel Ýþlemler

Fn menüsü belirir.
Fn

OK

AUTO

Fn

3

Exit

Dört-yollu düðmeye (m) basýnýz.

Geçiþ Modu seçenekleri ekraný belirir.

Drive Mode
Single frame shooting

OK

OK
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4

g veya Z seçmek için dört-yollu
düðmeyi (op) kullanýnýz.
Drive Mode
Self-Timer (12 secs)

OK

5

4 düðmesine basýnýz.
Kamera Fn menu ekranýnda döner.

OK

3
Temel Ýþlemler

6

{ düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.

7

Çekimini yapmak istediðiniz
nesnenin ekranda olduðunu
vizörden teyit ediniz ve deklanþör
düðmesine yarýya kadar basýnýz.
Nesne odakta olduðunda odak göstergesi
] belirir.
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8

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
g için, zamanlayýcý lambasý yanýp sönmeye
baþlar ve deklanþöre basýlmadan 2 saniye
önce hýzlýca yanýp söner. Bip sesi duyulur ve
oran artar. Deklanþör düðmesine tam olarak
basýldýktan yaklaþýk 12 saniye sonra deklanþör
býrakýlýr.
Z için, deklanþör düðmesine tam olarak
basýldýktan yaklaþýk 2 saniye sonra deklanþör
býrakýlýr.
• Bip sesi kapatýlabilir (s.166).
• Eðer vizöre ýþýk girerse pozlama etkilenebilir. Tedarik edilmiþ olan ME vizör kapaðýný
ekleyiniz ya da AE kilit fonksiyonunu kullanýnýz (s.144). (Pozlama modu a (Manuel)
olarak ayarlandýðýnda vizöre ýþýðýn girmesini engelleyiniz (s.140).)
• ME Vizör Kapaðý gibi aksesuarlar eklemek için, ilk olarak tek tarafýna bastýrýp kendinize
doðru çekerek FO Göz Lastiðini çýkarýnýz.

3
Temel Ýþlemler

Vizör lastiðinin çýkarýlmasý FO

9

Çekimden sonra kamerayý
kapatýnýz.
Kamera bir dahaki sefer açýldýðýnda,
zamanlayýcýlý çekim iptal edilir ve tek kare
çekime dönülür.

ME Vizör kapaðýnýn takýlmasý
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Uzaktan Kumanda ile Çekim
(Uzaktan Kumanda F: Ayrý olarak Satýlýr)
Opsiyonel uzaktan kumanda ünitesi ile çekim yapýlabilir. Uzaktan kumanda ile çekim
için h (uzaktan kumanda) ve i (3 saniye gecikmeli çekim) arasýndan seçim yapabilirsiniz.

1

Uzaktan kumandadaki deklanþör düðmesine basýldýktan hemen sonra deklanþöre basýlacaktýr.

i

Uzaktan kumandadaki deklanþör düðmesine basýldýðý zaman, deklanþörün býrakýlma süresi
yaklaþýk olarak 3 saniyedir.

Kamerayý bir tripod üzerine monte
ediniz.

3
Temel Ýþlemler

2

h

{ düðmesine basýnýz.

Fn menüsü belirir.
Fn

OK

AUTO

Fn

Exit
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3

Dört-yollu düðmeye (m) basýnýz.
Geçiþ Modu seçenekleri ekraný belirir.

3

4

Dört-yollu düðmeyi (op)
kullanarak h ya da i seçiniz.

Temel Ýþlemler

Kameranýn uzaktan kumanda bekleme
durumunda olduðunu size belirtmek üzere
zamanlayýcý lambasý yanýp sönecektir.

Drive Mode
Remote Control Unit

OK

5

OK

4 düðmesine basýnýz.
Kamera Fn menu ekranýnda döner.

6

{ düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.

7

Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odakta olduðu zaman vizörde odak göstergesi
] belirir.
• Fabrika ayarlarýnda uzaktan kumanda ünitesi ile odaklama yapýlamaz. Uzaktan
kumandayý kullanmadan önce ilk olarak nesneyi odaklayýnýz. Özel fonksiyon olarak
[AF in remote control] kýsmýný [On] þeklinde ayarlayabilirsiniz. (s.103)
• Uzaktan kumanda ünitesini kullandýðýnýz zaman, g (Otomatik flaþ patlatýmý) ayarlansa
bile flaþ otomatik olarak çýkmaz. Daha öncesinde flaþý manuel olarak çýkarýnýz. (s.53)
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8

Uzaktan kumandayý kameranýn ön
kýsmýna doðrultunuz ve uzaktan
kumandada deklanþör düðmesine
basýnýz.

5m

Uzaktan kumanda ünitesinin kameranýn önünden
itibaren yaklaþýk kullaným mesafesi 5 m kadardýr.
Seçilen geçiþ moduna baðlý olarak, uzaktan
kumanda ünitesinde deklanþör düðmesine
basýlmasýndan itibaren hemen ya da yaklaþýk
3 saniye içinde deklanþör býrakýlacaktýr.
Resim çekildiði zaman, zamanlayýcý lambasý 2 saniye için yanar ve sonra tekrardan
yanýp sönmeye baþlar.

Vizör lastiðinin çýkarýlmasý FO

•
•
•
•
•

ME Vizör kapaðýnýn takýlmasý

Etkin kýlýndýktan sonra uzaktan kumanda iþletimini durdurmak için kamerayý kapatýnýz.
Arkadan aydýnlatmalý koþullarda uzaktan kumanda çalýþamayabilir.
Flaþ þarj edilmekte iken uzaktan kumanda çalýþmaz.
Dahili flaþ kullanýldýðý zaman flaþý ilk konumuna yükseltiniz.
Uzaktan kumanda ile çekim modu 5 dakika için kullanýlmadan terkedildiði zaman
kamera otomatik olarak tek kare çekim moduna döner.
• Uzaktan kumanda ünitesi pili yaklaþýk 30,000 kez uzaktan kumanda sinyali gönderebilir.
Pili deðiþtirmek için PENTAX servis merkezi ile irtibata geçiniz (ücrete tabidir).

Temel Ýþlemler

• Eðer vizöre ýþýk girerse pozlama etkilenebilir. Tedarik edilmiþ olan ME vizör kapaðýný
takýnýz ya da AE kilit fonksiyonunu kullanýnýz (s.144) (pozlama modu a (Manuel) olarak
ayarlandýðýnda vizöre ýþýðýn girmesini gözardý ediniz (s.140).)
• ME Vizör Kapaðý gibi aksesuarlar eklemek için, ilk olarak tek tarafýna bastýrýp kendinize
doðru çekerek FO Göz Lastiðini çýkarýnýz.

3
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Kameranýn Sarsýlmasýný Önlemek için Ayna Kilidinin
Kullanýlmasý
Kablo düðme (opsiyonel) ya da uzaktan kumanda ünitesi (opsiyonel) kullanýldýðýnda kameranýn
sarsýlmasý kaçýnýlmazsa Ayna Kilidi fonksiyonunu kullanýnýz.
2 san. Zamanlayýcý ile çekim yapýlýrken, ayna açýlýr, ve basýldýktan 2 saniye sonra deklanþör
býrakýlýr, böylece aynanýn sarsýlmasý önlenir.
Ayna Kilidi fonksiyonu ile bir resim çekmek için aþaðýdaki iþlemi uygulayýnýz.

1
3
Temel Ýþlemler

2

Kamerayý bir tripod üzerine monte ediniz.
{ düðmesini ve dört-yollu düðmeyi (m) kullanarak
Z (2 san. Zamanlayýcý) seçiniz.
1 Zamanlayýcýlý Çekim (s.57)

3

Nesneyi odaklayýnýz.

4

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Ayna açýlýr ve 2 saniye sonra resim çekilir. Ayna açýlmadan hemen önce ayarlý pozlama
deðeri ile AE kilidi etkin kýlýnýr.

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
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Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
Kamera ile çekilmiþ olan fotoðraflarý izleyebilirsiniz.
Bir PC kullanarak oynatým için tedarik edilmiþ olan PENTAX PHOTO Browser 3
programýný kullanýnýz. Detaylar için, “PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO
Laboratory 3 Kullaným Kýlavuzu”na bakýnýz.

3

Fotoðraf çektikten sonra Q
düðmesine basýnýz.

Temel Ýþlemler

1

En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda görüntülenir.

100-0046
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2

Dört-yollu düðmeye (op) basýnýz.
o : Bir önceki fotoðraf belirir.
p : Bir sonraki fotoðraf belirir.

3

Fotoðraflarýn Döndürülmesi

Temel Ýþlemler

Fotoðraflarý bir seferde 90° saat yönünün tersine döndürebilirsiniz. Daha kolay görüntüleme
için fotoðraflarý dikey görünüme kavuþturur.
100-0001

100-0001

OK

1

Fotoðraf çektikten sonra Q
düðmesine basýnýz.
En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda görüntülenir.

2

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Düðmeye her basýldýðýnda fotoðraf 90° saat
yönünün tersine döndürülür.

OK

100-0001

OK

OK
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3

4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraf döndürme bilgileri kaydedilir.

Ýzlenen Fotoðraflarýn Büyütülmesi

3
Temel Ýþlemler

Görüntüleme esnasýnda 12 kata kadar fotoðraflarý büyütebilirsiniz.

1

Bir fotoðraf seçmek için Q
düðmesine basýnýz ve dört-yollu
düðmeyi (op) kullanýnýz.
En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda ilk olarak
görüntülenir.

100-0046
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2

3

E-kadraný saða çeviriniz
(y tarafýna).

×
×2
2.0

Temel Ýþlemler

Her bir týklamada fotoðraf büyütülür ve orijinalinin
12 katýna kadar büyütme yapýlabilir. Dönüþ
yapmak için sola (f tarafýna) döndürünüz.
Orijinal boyuta dönmek için 4 düðmesine
basýnýz.
[Histogram] Ekraný, [Detailed Information]
Ekraný ve [No info. Display] (yalnýzca fotoðraf)
büyütülmüþ görünümünü orijinal boyutuna
döndürmek için 4 düðmesine basýnýz.
[No info. Display] büyütülmüþ görünümüne dönmek için M düðmesine basýnýz.
Ekran alanýný deðiþtirmek için, büyütülmüþ görünümde dört-yollu düðmeye (mnop)
basýnýz.
E-kadrandaki ilk týklama için fabrika varsayýlan ayarý 1.2 kattýr. Bunu [A Custom Setting]
menüsünde [Mag to Strt Zm Plybk (Zm Oynt Bþl Bytm)] kýsmýnda deðiþtirebilirsiniz.
(s.103)

Dokuz-Kare Ekraný
Ayný anda dokuz fotoðrafý LCD ekranda görüntüleyebilirsiniz.
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1

Q düðmesine basýnýz.

100-0046

En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda görüntülenir.

2

E-kadraný sola çeviriniz
(f tarafýna).

3
Temel Ýþlemler

Bir seferde dokuz minyatür fotoðrafa kadar
görüntüleme yapýlacaktýr. Bir fotoðraf seçmek
için dört-yollu düðmeyi (mnop) kullanýnýz.
Ekranýn saðýnda bir kaydýrma çubuðu belirir.
Alt satýrda bir fotoðraf seçilmiþ halde iken,
dört-yollu düðmeye (n) basýlýrsa sonraki
dokuz fotoðrafa geçilir.
Görüntülenemeyecek bir fotoðraf üzerinde [?]
belirir.

Çerçeve

Select&Delete

100-0046

Kaydýrma çubuðu

3

E-kadraný saða çeviriniz
(y tarafýna) ya da 4 düðmesine
basýnýz.
Seçilen fotoðraf tam ekran boyutunda
gösterilir.

100-0046
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Slayt Gösterimi
SD Hafýza Kartýnýzda kayýtlý olan fotoðraflarý sýrasýyla oynatabilirsiniz. Sürekli oynatýmý baþlatmak
için, LCD ekranda görüntülenen menü ekranýný kullanýnýz.

3
Temel Ýþlemler

1

Ýlk görüntülenecek fotoðrafý
seçmek için Q düðmesine
basýnýz ve dört-yollu düðmeyi
(op) kullanýnýz.

100-0046

En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda ilk olarak
görüntülenir.

2

{ düðmesine basýnýz.

Fn

Fn menüsü belirir.
OK

Fn

Exit

71

3

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Baþlangýç ekraný görüntülenir ve slayt
gösterimi baþlar.
Start

Slayt gösterimini bitirmek için herhangi
bir düðmeye basýnýz.
Çekim moduna geçmek için, deklanþör
düðmesine veya Q düðmesine basýnýz, ana
düðmeyi | ön izleme kýsmýna kaydýrýnýz veya
mod kadranýný çeviriniz.
[Q Playback] menüsünde slayt gösterimi için görüntüleme süresini ayarlayýnýz.
Alternatif olarak, [Q Playback] menüsünden slayt gösterimini baþlatýnýz. (s.164)

3
Temel Ýþlemler

Kameranýn AV Cihazýna Baðlanmasý
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Video kablosunu kullanarak, bir video IN prizi olan TV ya da diðer cihazý bir monitör olarak
kullanarak fotoðraflarý izleyebilirsiniz. Kabloyu baðlamadan önce hem TV hem de kameranýn
kapalý olduðundan emin olunuz.
1 Video Çýkýþ Formatýnýn Seçimi (s.171)

3
Temel Ýþlemler

1
2
3

Terminal kapaðýný açýnýz ve video kablosunu kameradaki
USB/Video terminaline baðlayýnýz.
Video kablosunun diðer ucunu AV cihazýndaki video IN prizine
baðlayýnýz.
AV cihazýný ve kamerayý açýnýz.
• Uzun bir zaman süreci için sürekli olarak kamerayý kullanmayý amaçlýyorsanýz,
AC adaptörün (opsiyonel) kullanýmý tavsiye edilmektedir. (s.28)
• Çoklu video IN prizlerine sahip AV ekipmaný için (örneðin TV’ler), AV cihazýnýn kullaným
kýlavuzunu kontrol ediniz ve kameranýn baðlanacaðý video IN prizini seçiniz.
• Video çýkýþ formatý, bulunulan ülke veya bölgenin ayarlarýndan farklý bir formata
ayarlanmýþsa, fotoðraflarýn izlenmesi baþarýsýz olabilir. Bu durumda, video çýkýþ formatý
ayarýný deðiþtiriniz.(s.171)
• Kamera, AV cihazýna baðlý olduðu zaman kamera LCD ekraný kapanýr.

Fotoðraflarýn Filtrelerle Ýþlemden Geçirilmesi
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Dijital filtreleri kullanarak çekilen fotoðraflarý düzenleyebilirsiniz. Düzenlenen fotoðraflar farklý
bir isim altýnda kaydedilir.
• Dijital filtre kullanýldýðýnda RAW fotoðraflar iþlemden geçirilemez.
• Buna ilave olarak, [Q Playback] menüsünden dijital filtreleri ayarlayýnýz.

3
Temel Ýþlemler

Dijital Filtre
B&W

Bit siyah & beyaz fotoðrafa dönüþtürür.

Sepia

Sepia renklerine dönüþtürerek fotoðraflara bir vintaj dokunuþu ekler.

Renk

Fotoðrafa bir renk filtresi ekler. 18 filtre (9 renk × 2 ton) arasýndan seçim yapýlabilir.

Yumuþak

Tüm fotoðrafý hafiften soldurarak yumuþak bir fotoðraf yaratýr. Üç seviye arasýndan
seçim yapýlabilir.

Ýnce

Fotoðraflarýn dikey ve yatay oranlarýný deðiþtirir. Yüksekliði ya da geniþliði orijinal
boyutun iki katýna kadar ayarlar.

Parlaklýk

Fotoðraflarýn parlaklýðýný deðiþtirir. ±8 seviye aralýðý ile ayarlanýr.
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1

Oynatým modunda { düðmesine
basýnýz.

Fn

Fn menüsü belirir.
OK

Fn

2

Dört-yollu düðmeye (o) basýnýz.
Filtre seçim ekraný belirir.

3

Exit

B&W

Temel Ýþlemler

OK

OK

3

Bir fotoðraf seçmek için dört-yollu düðmeyi (op) kullanýnýz.

4

Bir filtre seçmek için dört-yollu düðmeyi (mn) kullanýnýz.
Bir filtre seçiniz ve fotoðraftaki etkilerini ön izleyiniz. Eðer [Color] seçilirse 5.
adýma geçiniz. Eðer [B&W] ya da [Sepia] seçilirse 7. adýma geçiniz.

5

Eðer [Color] seçili ise, filtre rengi
seçmek için e-kadraný çeviriniz.

Color

18 renk filtresi arasýndan seçim yapýlabilir:
9 temel renk (kýrmýzý, turuncu, sarý, sarý-yeþil,
yeþil, türkuaz, mavi, çivit ve mor) ve daha koyu
renk özü içeren 9 ayný renk.
OK

OK
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6

Eðer ince filtre, yumuþak filtre veya
parlaklýk filtresi seçilirse e-kadran
ile ayar yapýnýz.

Slim

Eðer ince filtre seçilirse daha geniþ için saat
yönünün tersine daha ince için saat yönüne
çeviriniz. Eðer parlaklýk filtresi seçilirse daha
koyu yapmak için saat yönünün tersine daha
parlak yapmak için saat yönüne çeviriniz. Eðer
yumuþak filtre seçilirse üç seviye arasýndan
yumuþaklýðý seçiniz.
Bir fotoðraf seçmek için dört-yollu düðmeyi
(op) kullanýnýz. Fotoðraf ayarlanan incelik ve yumuþaklýkla belirir.

OK

3

4 düðmesine basýnýz.

Temel Ýþlemler

7

OK

Kayýt onay ekraný belirir.

8

[Save as] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (m) kullanýnýz.
Save image as a new file
Save as
Cancel
OK

9

4 düðmesine basýnýz.
Filtrelenen fotoðraf farklý bir isim altýnda kaydedilir.

OK

Fotoðraflarýn Silinmesi
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Tek Bir Fotoðrafýn Silinmesi
Tek bir seferde bir fotoðraf silebilirsiniz.
• Silinen fotoðraflar geri kazanýlamaz.
• Korumalý fotoðraflar silinemez.

3

1

Temel Ýþlemler

2

Silinecek bir fotoðrafý seçmek
üzere Q düðmesine basýnýz ve
dört-yollu düðmeyi (op) kullanýnýz.

100-0046

i düðmesine basýnýz.
Silme ekraný belirir.

3

[Delete] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (m) kullanýnýz.

100-0046

Delete
Cancel
All images

4

4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraf silinmiþtir.

OK

OK
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Tüm Fotoðraflarýn Silinmesi
Bir seferde tüm fotoðraflarý silebilirsiniz.
• Silinen fotoðraflar geri kazanýlamaz.
• Korumalý fotoðraflar silinemez.

1

Q düðmesine basýnýz.

2

i düðmesine iki kere basýnýz.

3

3

Temel Ýþlemler

Hepsini Sil ekraný belirir.

[Delete All] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (m) kullanýnýz.
Delete all images
on memory card?
Delete All
Cancel
OK

4

4 düðmesine basýnýz.
Tüm fotoðraflar silinir.

OK
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Seçilen Fotoðraflarýn Silinmesi
(Dokuz-Kare Ekraný)
Dokuz-kare ekranýnda bir seferde birkaç fotoðraf silebilirsiniz.
• Silinen fotoðraflar geri kazanýlamaz.
• Korumalý fotoðraflar silinemez.
• Yalnýzca ayný klasörde bulunan dosyalar bir seferde seçilebilir.

1
3

Q düðmesine basýnýz.

100-0046

Temel Ýþlemler

En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda ilk olarak
görüntülenir.

2

E-kadraný sola çeviriniz
(f tarafýna).

Dokuz küçük fotoðraf görüntülenir.

Select&Delete

100-0046

79

3

i düðmesine basýnýz.
Fotoðraflarýn üzerinde 9 belirir.

4

Silinecek fotoðraflara hareket
etmek için dört-yollu düðmeyi
(mnop) kullanýnýz ve 4
düðmesine basýnýz.

5

Delete

Temel Ýþlemler

Fotoðraf seçilir ve O belirir.
Tüm fotoðraflarý seçmek için { düðmesine
basýnýz (fotoðraflarýn sayýsýna baðlý olarak
fotoðraflarýn seçiminin tamamlanmasý zaman
alabilir).

3

OK

i düðmesine basýnýz.
Silme onay ekraný belirir.

6

[Select & Delete] seçmek için dörtyollu düðmeyi (m) kullanýnýz.
All selected
images are deleted
Select&Delete
Cancel
OK

7

4 düðmesine basýnýz.
Seçilen fotoðraflar silinir.

OK
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Fotoðraflarýn Slinmeye Karþý Korunmasý (Koruma)
Fotoðraflarý kazara silinmeye karþý koruma altýna alabilirsiniz.
SD Hafýza Kartý formatlanýrsa korumalý fotoðraflar da silinir.

1
3

Bir fotoðraf seçmek için Q
düðmesine basýnýz ve dört-yollu
düðmeyi (op) kullanýnýz.

100-0046

Temel Ýþlemler

En son çekilmiþ olan fotoðraf (en büyük dosya
numaralý fotoðraf) LCD ekranda ilk olarak
görüntülenir.

2

Z düðmesine basýnýz.
Koruma ekraný görüntülenir.

3

[Protect] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (m) kullanýnýz.

100-0046

Protect
Unprotect
All images

4

4 düðmesine basýnýz.
Seçilen fotoðraf koruma altýna alýnýr.
• Koruma ayarýný iptal etmek için 3. adýmda [Unprotect] seçiniz.
• Korumalý fotoðraflar izlendiði zaman Y sembolü görüntülenir. (s.28)

OK

OK
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Tüm Fotoðraflarýn Korunmasý

1

Q düðmesine basýnýz.

2

Z düðmesine iki kere basýnýz.
Tümünü Koru ekraný belirir.

3

Dört-yollu düðmeyi (m)
kullanarak [Protect] seçiniz
ve 4 düðmesine basýnýz.
SD Hafýza Kartýnda kayýtlý olan tüm fotoðraflar
koruma altýna alýnýr.

Temel Ýþlemler

3

Protect all images

Protect
Unprotect
OK

OK

Fotoðraflarýn tümündeki Koruma ayarýný iptal etmek için 3. adýmda [Unprotect] seçiniz.

Baský Servisi Seçimi (DPOF)
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Kayýtlý fotoðraflar içeren SD Hafýza Kartýný alýp baský servisi sunan bir maðazaya götürerek
klasik fotoðraf baskýlarý sipariþ edebilirsiniz.
DPOF (Dijital Baský Düzeni Formatý) ayarlarý kopyalarýn sayýsýný ve tarih baskýsýný belirlemenize
imkan verir.

DPOF ayarlarý RAW fotoðraflara uygulanamaz.

3
Temel Ýþlemler

Fotoðraflarýn Tek Tek Basýlmasý
Her bir fotoðraf için aþaðýdaki ayarlarý yapýnýz.
Kopyalar
Tarih

1
2

Kopya sayýsý seçilir. 99 kopyaya kadar baský alabilirsiniz.
Baskýlarda tarihin görünüp görünmeyeceði belirlenir.

Ýlk görüntülenecek fotoðrafý seçmek için Q düðmesine basýnýz
ve dört-yollu düðmeyi (op) kullanýnýz.
{ düðmesine basýnýz.

Fn

Fn menüsü belirir.
OK

Fn

3

Dört-yollu düðmeye (m) basýnýz.

Exit

100-0046

DPOF ekraný görüntülenir.
Eðer DPOF ayarlarý daha önce bir fotoðraf için
yapýldýysa, önceki baský sayýsý ve tarih ayarý
(O (açýk) ya da P (kapalý)) görüntülenecektir.
Copies
Date
Fn

All images

00
OK

OK
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4

Kopya sayýsýný seçmek için dört-yollu düðmeyi (op) kullanýnýz
ve sonra dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Çerçeve, [Date] kýsmýna geçer.

5

Tarihin bulunmasýný (O) veya
bulunmamasýný (P) seçmek için
dört-yollu düðmeyi (op)
kullanýnýz.

100-0046

O : Tarih baskýsý yapýlacaktýr.
P : Tarih baskýsý yapýlmayacaktýr.
Fn

All images

OK

OK

4 düðmesine basýnýz.
DPOF ayarlarý kaydedilir ve kamera oynatým durumuna geçer.

Baský cihazýna ya da fotoðraf baský maðazasýndaki baský ekipmanýna baðlý olarak,
DPOF ayarý yapýlmýþ olsa bile tarih baskýsý yapýlamayabilir.

DPOF ayarlarýný iptal etmek için, 4. adýmda kopya sayýsýný [00] olarak seçiniz
ve 4 düðmesine basýnýz.

Tüm Fotoðraflar için Ayarlar

1

Oynatým modunda { düðmesine
basýnýz.

3
Temel Ýþlemler

6

01

Copies
Date

Fn

Fn menüsü belirir.
OK

Fn

Exit
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2

Dört-yollu düðmeye (m) basýnýz.

100-0046

DPOF ekraný görüntülenir.

Copies
Date
Fn

3

3

All images

00
OK

{ düðmesine basýnýz.

Temel Ýþlemler

Tüm fotoðraflar için DPOF ayarlarýnýn yapýldýðý
ekran belirir.

DPOF setting for all
images
Copies
Date

00
OK

4

OK

OK

Kopya sayýsýný seçmek ve tarih eklemeyi (O) ya da eklememeyi
(P) belirlemek için dört-yollu düðmeyi (op) kullanýnýz.
Ayarlarýn nasýl yapýlacaðý ile ilgili detaylar için, “Tek Fotoðraf Baskýsý” (s.83) kýsmýnda
4. ve 5. adýmlara bakýnýz.

5

4 düðmesine basýnýz.
Tüm fotoðraflar için DPOF ayarlarý kaydedilir ve kamera oynatým durumuna döner.

Tüm fotoðraflar için belirlenen kopya sayýsý tüm fotoðraflara uygulanýr. Baský iþleminden
önce, bu sayýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Ayarlar tüm fotoðraflara uygulandýðýnda tek tek fotoðraflar için yapýlmýþ olan ayarlar iptal
edilir.

PictBridge Kullanýlarak Baský Alýnmasý
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Bu fonksiyon, bir PC kullanmadan direkt olarak kameradan fotoðraflarýn baskýsýný yapmanýza
imkan verir (direkt baský).
Direkt baský almak için tedarik edilmiþ olan USB kablo (I-USB17) ile kamerayý ve PictBridge
uyumlu baský cihazýný baðlayýnýz.
Kamerayý baský cihazýna baðladýktan sonra, baskýsýný almak istediðiniz fotoðraflarý, kopya sayýsýný
ve tarihi ekleyip isteyip istemediðinizi belirleyiniz.
Aþaðýdaki adýmlarda direkt baský gerçekleþtirilir.

• Kamera bir baský cihazýna baðlandýðý zaman AC adaptörünün kullanýmý tavsiye
edilmektedir. Kamera bir baský cihazýna baðlýyken, baský sýrasýnda piller biterse baský
cihazý düzgün çalýþamayabilir veya fotoðraf verileri kaybolabilir.
• Veri aktarýmý sýrasýnda USB kabloyu çýkarmayýnýz.
• Bazký cihazý özelliðine baðlý olarak, kamerada yapýlan (baský ayarlarý ve DPOF ayarlarý
gibi) bütün ayarlar geçerli olmayabilir.
• Kopya sayýsý 500’ü geçerse, baský hatasý meydana gelebilir.
• Baský cihazý, indeks baskýyý desteklemediði müddetçe, tek bir sayfa üzerinde pekçok
fotoðrafýn belirdiði bir fotoðraf indeks baskýsý alýnmasý mümkün olamayabilir. Ýndeks
baskýlar için, bir PC kullanmanýz gerekebilir.
• RAW fotoðraflarýn direkt baskýsý alýnamaz. RAW fotoðraflarý yazdýrmak için bir
PC kullanýnýz.
• Bir PC’ye baðlantý yapýlýrken “PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO
Laboratory 3 Kullaným Kýlavuzu”na bakýnýz.

3
Temel Ýþlemler

Kamerada [Transfer Mode] kýsmýný [PictBridge] olarak ayarlayýnýz (s.86)
¶
Kamerayý baský cihazýna baðlayýnýz (s.87)
¶
Baský seçeneklerini ayarlayýnýz (s.82)
Tek fotoðraf baskýsý (s.88)
Tüm fotoðraflarýn baskýsý (s.90)
DPOF ayarlarý ile baský (s.92)
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[Transfer Mode] Ayarý

1

3 düðmesine basýnýz.
[A Rec. Mode] menüsü belirir.

3
Temel Ýþlemler

2

Dört-yollu düðmeyi (op)
kullanarak [H Set-up] menüsünü
seçiniz.

Set-up
Format
Beep
Date Adjust
World Time
English
Guide display
Exit

3
4

[Transfer Mode] seçmek için dört-yollu düðmeyi (mn)
kullanýnýz.
Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Bir açýlan menü belirir.
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5

6

Dört-yollu düðmeyi (mn)
kullanarak [PictBridge] seçiniz.

Set-up
Brightness Level
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #

0
NTSC
PC
PictBridge
PC-F

Cancel

OK

OK

4 düðmesine basýnýz.
Ayar deðiþtirilir.

3 düðmesine basýnýz.

Kameranýn bir Baský Cihazýna Baðlanmasý

1
2

Kamerayý kapatýnýz.
Kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan USB kabloyu kullanarak
kamera ile PictBridge uyumlu baský cihazýný baðlayýnýz.
PictBridge uyumlu baský cihazlarýnda PictBridge görüntülenir.

Temel Ýþlemler

7

3
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3
4

Baský cihazýný açýnýz.
Baský cihazý baþlatýmý tamamlandýktan
sonra, kamerayý açýnýz.
PictBridge menüsü belirir.

Select printing mode
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK

OK

3
Temel Ýþlemler

Eðer [Transfer Mode] kýsmý [PC] ya da [PC-F] olarak ayarlanýrsa PictBridge menüsü
görüntülenmez.

Tek Fotoðraf Baskýsý

1

Dört-yollu düðmeyi (mn)
kullanarak PictBridge menüsünde
[Print One] seçiniz.

Select printing mode
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK

2

OK

4 düðmesine basýnýz.
Tek Baský ekraný belirir.

3

Baskýsýný almak istediðiniz
fotoðrafý seçmek için dört-yollu
düðmeyi (op) kullanýnýz.

100-0046
Print this image

Copies 1

Date
Fn
OK

Date
Print
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4

Kopya sayýsýný seçmek için dört-yollu düðmeyi (mn)
kullanýnýz.
99 kopyaya kadar çýktý alabilirsiniz.

5

Tarih eklemeyi (O) ya da eklememeyi (P) seçmek için dört-yollu
düðmeyi { kullanýnýz.
O : Tarih baskýsý yapýlýr.
P : Tarih baskýsý yapýlmaz.

6

4 düðmesine basýnýz.

OK

Fn

7

{ düðmesine basýnýz.
Baský ayarlarý deðiþim ekraný görüntülenir.

Print

Change Setting

PictBridge
Paper Size
Paper Type
Quality
Border Status

Standard
Std.
Std.
Std.

Cancel

8

3

Print according
to settings?
Paper Size
Standard
Std.
Paper Type
Std.
Quality
Std.
Border Status

OK

OK

[Paper Size] seçiniz ve dört-yollu düðmeyi (p) kullanýnýz.
Kaðýt Boyutu ekraný görüntülenir.

9

Kaðýt boyutunu seçmek için
dört-yollu düðmeyi (mnop)
kullanýnýz.
Sadece baský cihazýnýz tarafýndan desteklenen
kaðýt boyutunu seçebilirsiniz.
[Paper Size], [Standard] olarak ayarlandýðýnda,
fotoðraflar baský cihazý ayarlarýna göre basýlýr.

Paper Size
Standard
Card
L
100×150
Postcard
4”×6”
Cancel

2L
8”×10”
A4
Letter
11 ” × 1 7 ”
A3
OK

OK

Temel Ýþlemler

Baský ayarlarý onay ekraný belirir.
Fabrika ayarý ile fotoðraflarýn baskýsýný almak
için 12. adýma geçiniz.
Baský ayarlarýný deðiþtirmek için, 7.
Adýma gidiniz.
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10
11

4 düðmesine basýnýz.
[Paper Size], [Quality] ve [Border Status] ayarlarý
için 8.- 10. adýmlarý tekrarlayýn.
Her bir öge ayarlandýktan sonra, baský ayarlarý deðiþim ekraný belirir.
Bu baský ayarlarý için [Std.] seçildiði zaman, fotoðraflar baský cihazý ayarlarýna göre
yazdýrýlýr.
Daha fazla E içeren [Paper Type], daha yüksek kalitede kaðýdý desteklemektedir.
Daha fazla E içeren [Quality], daha yüksek baský kalitesi oluþturur.

3

12

4 düðmesine iki defa basýnýz.

Temel Ýþlemler

Fotoðraf, ayarlara göre basýlmýþtýr.
Baský iþlemini iptal etmek için 3 düðmesine basýnýz.

Tüm Fotoðraflarýn Baskýsý

1

PictBridge menüsünde [Print All]
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi
(mn) kullanýnýz.

Select printing mode
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK

2

4 düðmesine basýnýz.
Tüm fotoðraflarýn baskýsý ekraný belirir.

OK
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3

Kopya sayýsýný seçiniz ve tarih
eklenip eklenmeyeceðini
belirleyiniz.
Seçtiðiniz kopya sayýsý ve tarih ayarý, tüm
fotoðraflara uygulanacaktýr.
Ayarlarýn nasýl yapýlacaðý ile ilgili olarak,
“Tek Fotoðraf Baskýsý” (s.89) kýsmýnda 4. ve 5.
adýmlara bakýnýz.

4

100-0046
Print all images

Copies
Total

1
28

Date
Fn
OK

Date
Print

4 düðmesine basýnýz.

5

Baský ayarlarý onay ekranýndaki 4 düðmesine basýnýz.
Tüm fotoðraflar, ayarlara göre basýlmýþtýr.
Baský iþlemini iptal etmek için 3 düðmesine basýnýz.

3
Temel Ýþlemler

Baský ayarlarý onay ekraný belirir.
Ayarlarýn nasýl deðiþtirileceði ile ilgili olarak, “Tek Fotoðraf Baskýsý” (s.89 ve 90)
kýsmýnda 7 ila 11. adýmlara bakýnýz.
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DPOF Ayarlarý Kullanýlarak Fotoðraflarýn Yazdýrýlmasý

1
2

PictBridge menüsünde [DPOF AUTOPRINT] seçmek üzere
dört-yollu düðmeyi (mn) kullanýnýz.
4 düðmesine basýnýz.
Print w/DPOF ayar ekraný belirir. Her bir fotoðraf
için kopya sayýsýný belirlemek, tarih baskýsýnýn
yapýlýp yapýlmayacaðýný seçmek ve toplam kopya
sayýsýný belirlemek için dört-yollu düðmeyi
(op) kullanýnýz. Baský ayarlarý Baský Servisi ile
ayarlanýr. (s.82)

3

Print w/DPOF settings

Temel Ýþlemler

Copies
Total

1
10

Date
OK

3

Print

4 düðmesine basýnýz.
Baský ayarlarý onay ekraný belirir.
Ayarlarýn nasýl deðiþtirileceði ile ilgili olarak, “Tek Fotoðraf Baskýsý” (s.89 ve 90)
kýsmýnda 7 ila 11. adýmlara bakýnýz.

4

Baský ayarlarý onay ekranýndaki 4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraflar, ayarlara göre basýlmýþtýr.
Baský iþlemini iptal etmek için 3 düðmesine basýnýz.

USB Kablo Baðlantýsýnýn Kesilmesi
Baský iþlemi bittiðinde kamera ve baský cihazýndan USB kablosunu çýkarýnýz.

1

Kamerayý kapatýnýz.

2

USB kablosunu kamera ve baský cihazýndan çýkarýnýz.

4

Menü Referansý
Düðmeler ve menüler yoluyla r fonksiyonlarý açýklanmaktadýr.
Düðme Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý ................................................ 94
Menünün Kullanýmý .......................................................................... 98
Fn Menüsünün Kullanýmý .............................................................. 104
Mod Kadranýnýn Kullanýmý ............................................................. 106

Menüler ve Fn menüsü kullanýldýðý zaman, kamera ayarlarýndan dolayý deðiþtirilemeyen ögeler
gri olarak belirir ve seçilemez.

Düðme Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý

94

Çekim Modu
Çekim esnasýnda kullanýlan düðmelerin fonksiyonlarý not edilmiþtir.

1

2

4
Menü Referansý

3

4

0
5
6
7

a
b
c
d

8
9
1

Deklanþör düðmesi

2

Ana düðme

e

Fotoðraf çekimi için basýnýz. (s.45)
Kamerayý açýp/kapatmak için çeviriniz (s.32) veya ön izleme yapmak (s.148) hareket
ettiriniz.

3

Objektif kilit açma düðmesi
Objektifi çýkarmak için basýnýz. (s.38)

4

Odak modu düðmesi
Otomatik odak modu (s.120) ve manuel odak modu (s.128) arasýnda geçiþ yapar.

5

95
Mod kadraný
Çekim modunu deðiþtirir. (s.106)

6

K düðmesi
Dahili flaþýn çýkmasý için basýnýz. (s.51)

7

3 düðmesi
[A Rec. Mode] menüsünü görüntüler (s.100). Daha sonra, [Q Playback] menüsü
(s.100), [H Set-up] menüsü (s.101) ve [A Custom] menüsünü görüntülemek için dört-yollu
düðmeye (p) basýnýz. (s.102)

8

M düðmesi
LCD ekrandaki çekim bilgilerini göstermek üzere basýnýz. (s.17)

9

Q düðmesi

0

mc düðmesi

a

L düðmesi

4

Çekimden önce pozlamayý kilitler. (s.144)
a (Manuel) modunda uygun pozlamayý otomatik olarak ayarlar. (s.142)

Menü Referansý

Oynatým moduna geçer. (s.65)
Diyafram açýklýðý ve EV telafisi deðerlerini ayarlamak için basýnýz. (s.138, s.143)

b

e-kadran
Obtüratör hýzý, diyafram açýklýðý ve EV telafisi deðerlerini ayarlar.
(s.136, s.138, s.143)

c

4 düðmesi

d

Dört-yollu düðme (mnop)

Menüde seçtiðiniz ayarý kaydeder.
Kürsörü hareket ettirmek ve menülerdeki ve Fn menüsündeki ögeleri deðiþtirmek
için bunu kullanýnýz.

e

{ düðmesi
Fn menüsünü görüntülemek için basýnýz. Aþaðýdaki iþlemi belirlemek için dört-yollu
düðmeye (mnop) basýnýz. (s.104)
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Oynatým Modu
Oynatým esnasýnda kullanýlan düðmelerin fonksiyonlarý not edilmiþtir.

1

2

4
Menü Referansý

7
8
3

9

4

0

5

a

6
1

Deklanþör düðmesi

2

Ana düðme

3

3 düðmesi

Çekim moduna geçiþ yapmak için basýnýz.
Kamerayý açýp kapatmak için hareket ettiriniz. (s.32)
[Q Playback] menüsünü görüntülemek için basýnýz (s.100). Daha sonra, [H Set-up]
menüsü (s.101), [A Custom Setting] menüsü (s.102) ve [A Rec. Mode] menüsünü
(s.100) görüntülemek için dört-yollu düðmeye (op) basýnýz.

4

i düðmesi

5

M düðmesi

Fotoðraflarý silmek için basýnýz. (s.76)
LCD ekrandaki çekim bilgilerini göstermek üzere basýnýz. (s.18)

6

Q düðmesi
Çekim moduna geçiþ yapmak için basýnýz.

7

Z düðmesi
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Kazara silinmeye karþý fotoðraflarý korumak için basýnýz. (s.80)

8

e-kadran
Bir fotoðrafý büyütmek (s.67) veya dokuz fotoðrafý eþ zamanlý olarak göstermek için bunu
kullanýnýz (s.68).

9

4 düðmesi

0

Dört-yollu düðme (mnop)

Menüde ya da oynatým ekranýnda seçtiðiniz ayarý kaydeder.
Kürsörü hareket ettirmek ve menülerde, Fn menüsünde ve oynatým ekranýndaki
ögeleri deðiþtirmek için bunu kullanýnýz.

a

{ düðmesi
Fn menüsünü görüntülemek için basýnýz. Aþaðýdaki iþlemi belirlemek için dört-yollu
düðmeye (mop) basýnýz. (s.96)

4
Menü Referansý

Menünün Kullanýmý

98

Menü Nasýl Kullanýlýr
Bu bölümde [A Rec. Mode] menüsü, [Q Playback] menüsü, [H Set-up] menüsü
ve [A Custom Setting] menüsü için kullaným metotlarý açýklanmaktadýr.

Menü ekranýnýn görüntülenmesi

1

Çekim modunda 3
düðmesine basýnýz.
LCD ekranda [A Rec. Mode] menüsü belirir.

4
Menü Referansý

Rec. Mode
Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit

2

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Dört-yollu düðmeye her basýldýðýnda sýrasýyla
[Q Playback] menüsü, [H Set-up] menüsü ve
[A Custom Setting] menüsü belirir.

Set-up
Format
Beep
Date Adjust
World Time
English
Guide display
Exit

99
Bir menü ögesi ve ayarý seçiniz
Örnek olarak, [A Rec. Mode] menüsünde [Quality Level] ayar iþlemi açýklanmaktadýr.

3

Dört-yollu düðmeyi (mn)
kullanarak bir fonksiyon seçiniz.

Rec. Mode
Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit

4

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.

Recordable image no. 128

4

Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel

OK

5

Bir ayar seçmek için dört-yollu düðmeyi (mn) kullanýnýz.

6

4 düðmesine basýnýz.

OK

Kamera, menü ekranýna döner. Daha sonra, diðer ögeleri ayarlayýnýz.
Çekim ya da Oynatým moduna dönüþ yapmak için 3 düðmesine basýnýz.
3 düðmesine basýldýktan ve menü ekraný kapatýldýktan sonra bile, eðer kamera
düzgün olmayan þekilde kapatýlmazsa (örneðin kamera açýk halde iken pillerin çýkarýlmasý)
ayarýnýz saklanmayacaktýr.
• Hiçbir açýlan menü görüntülenmediði zaman [A Rec. Mode] menüsü, [Q Playback]
menüsü, [H Set-up] menüsü ve [A Custom Setting] menüsü arasýnda geçiþ yapmak
için e-kadraný kullanabilirsiniz.
• Eðer Çekim modunda 3 düðmesine basýlýrsa, [A Rec. Mode] menüsü belirir.
Eðer Oynatým modunda 3 düðmesine basýlýrsa, [Q Playback] menüsü belirir.

Menü Referansý

Mevcut Kalite Seviyesi seçenekleri belirir.
Eðer varsa bir açýlan menüye hareket etmek
için dört-yollu düðmeyi (p) kullanýnýz.
Kalite seviyesi deðiþtirildiði zaman, bu kalite
seviyesindeki kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý
ekranda belirir.
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[A Rec. Mode] Menüsü Ayar Ögeleri
[A Rec. Mode] menüsündeki çekimle ilgili ayarlarý gerçekleþtiriniz.
Seçenek

4

Fonksiyon

Sayfa

Menü Referansý

Image Tone
(Görüntü Tonu)

Resimlerin renk tonunu ayarlar.

s.110

Recorded Pixels
(Kaydedilen Piksel)

Fotoðraflarýn kayýt boyutunu ayarlar.

s.111

Quality Level
(Kalite Seviyesi)

Fotoðraf kalitesini ayarlar.

s.112

Saturation (Doygunluk)

Renk doygunluðunu ayarlar.

s.113

Sharpness (Keskinlik)

Fotoðraf kenarlarýný daha keskin ya da yumuþak yapar.

s.113

Contrast (Kontrast)

Fotoðraf keskinliðini ayarlar.

s.113

Auto Bracket
(Otomatik Parantez)

Otomatik Parantezli çekimi ayarlar.

s.147

AE Metering
(AE Ölçme)

Parlaklýðý ölçmek ve pozlamayý belirlemek için kullanýlan
ekran parçasýný seçer.

s.132

Switch dst msr pt
(Msf ölç nkt gçþ)

Odaðýn ayarlanacaðý ekran parçasýný seçer.

s.124

AF Modu (AF Modu)

Otomatik odak modunu seçer.

s.123

Flash Exp. Comp.
(Flaþ Pzl. Olþ.)

Fotoðrafý parlak ya da koyu hale getirmek üzere flaþ
pozlamasýný ayarlar.

s.150

[Q Playback] Menüsü Ayar Ögeleri
[Q Playback] menüsündeki fotoðraf oynatým ve düzenleme ile ilgili ayarlarý gerçekleþtirir.
Seçenek

Fonksiyon

Sayfa

Plybk dsply mthd
(Oytm ekrn mtd)

Oynatým esnasýnda çekim bilgisinin gösterilmesini ve fazla
pozlanmýþ alan uyarýsýnýn görüntülenmesini belirler.

s.163

Instant Review
(Hýzlý Ýzleme)

Hýzlý Ýzleme süresini ayarlar.

s.173

Preview Display
(Ön Ýzleme Ekraný)

Hýzlý Ýzleme veya Dijital Ön Ýzleme esnasýnda fazla
pozlanmýþ alan uyarýsýnýn veya histogramýn
görüntülenmesini belirler.

s.174

Digital Filter
(Dijital Filtre)

Çekilen fotoðrafýn renk tonunu deðiþtirir, yumuþatma veya
inceltme efektleri katar; parlaklýðý ayarlar.

s.73

Slideshow
(Slayt Gösterisi)

Kayýtlý fotoðraflarý ardý ardýna oynatýr.

s.70
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[H Set-up] Menüsü Ayar Ögeleri
[H Set-up] menüsündeki kamera ile ilgili çeþitli ayarlarý gerçekleþtiriniz.
Seçenek

Fonksiyon

Sayfa

Format (Formatlama)

SD Hafýza Kartýný formatlar.

s.165

Beep (Bip)

Bip tonunu açar/kapatýr.

s.166

Date Adjust
(Tarih Ayarý)

Tarih formatýný ve saati ayarlar.

s.166

World Time
(Dünya Saati)

Yurtdýþýna seyahat ettiðiniz zaman yerel saatin
görüntülenmesini ayarlar.

s.167

Language (Dil)/

Menüler ve mesajlarýn belireceði dili deðiþtirir.

s.170

Guide display
(Kýlavuz Ekran)

LCD ekrandaki göstergelerin görüntülenmesini ayarlar.

s.170

Brightness Level
(Parlaklýk Seviyesi)

LCD ekranýn parlaklýðýný deðiþtirir.

s.171

Video Out
(Video Çýkýþý)

TV monitörüne çýkýþ formatýný ayarlar.

s.171

Transfer Mode*
(Aktarým Modu*)

USB kablo baðlantýsýný (PC ya da baský cihazý) ayarlar.

s.86

Auto Power Off
(Otomatik Kapanma)

Otomatik olarak kapanmasý üzere saati ayarlar.

s.172

Folder Name
(Klasör Adý)

Fotoðraflarýn saklanmasý için klasör isimleri atamak üzere
kullanýlacak metodu ayarlar.

s.172

File # (Dosya #)

Dosya numaralarý eklemek için kullanýlan metodu ayarlar.

s.173

Sensor Cleaning
(Sensör Temizleme)

CCD’nin temizlenmesi için aynayý yukarý pozisyona kilitler.

s.185

Reset
(Resetleme (Sýfýrlama))

Tarih Ayarý, Dil, Video Çýkýþý ve Dünya Saati haricindeki
tüm ayarlarý resetler.

s.175

4
Menü Referansý

* Kameranýn bir PC’ye baðlanmasý ile ilgili detaylar için “PENTAX PHOTO Browser3/
PENTAX PHOTO Laboratory 3 Kullaným Kýlavuzu”nda s.11’e bakýnýz.
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[A Custom Setting] Menüsü Ayar Ögeleri
Bir SLR kameranýn fonksiyonlarýný Özel Fonksiyon Menüsü ile tam olarak kullanmak için özel
fonksiyonlarý ayarlayýnýz. Fabrika ayarlarý Özel Fonksiyonu kullanmaz.
[Setting], ilk öge, O(açýk) olduðunda [A Custom Setting] menü ayarlarý etkin kýlýnýr.
Seçenek

4

Fonksiyon

Sayfa

Menü Referansý

Setting (Ayar)

Özel Fonksiyon Menüsünün kullanýmýný ayarlar.

—

Noise Reduction
(Parazit Azaltýmý)

Yavaþ çekimlerde Parazit Azaltýmýnýn kullanýmýný ayarlar.

—

Expsr Setting Steps
(Pozl. Ayar Basamaklarý)

Pozlama için ayar basamaklarýný ayarlar.

s.144

ISO Corction in AUTO
(AUTO’da ISO Düzltm)

[Sensitivity] kýsmýnda [AUTO] ayarý için otomatik ISO
düzeltme aralýðýný ayarlar.

s.117

ISO Snstvty Wm Dspl
(ISO Hssyet Uyr Ekrn

Maksimum hassasiyet seviyesini ayarlar. Aþýldýðý zaman
ISO Hassasiyet Uyarý Ekraný belirir.

s.118

Link AF Point and AE
(Link AF Noktasý ve AE)

Çoklu-segment ölçme esnasýnda, odaklama alanýnda
pozlama deðerini ve AF noktasýnýn birleþtirilmesini belirler.

s.133

Meter Operating Time
(Ölçme Ýþlem Zamaný)

Pozlama ölçme süresini ayarlar.

s.133

AE-L with AF locked
(AF kilitli AE-L)

Odaklamanýn kilitli olduðu durumda pozlama deðerinin
sabitlenmesini ayarlar.

s.127

Recordable Image No.
(Kaydedilebilir Fotoðraf
Sayýsý)

LCD ekran ya da vizördeki kaydedilebilir fotoðraf
sayýsýndan deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðý
andaki sürekli çekim kaydedilebilir fotoðraf sayýsýna geçiþ
yapmayý belirler.

OK btn when shooting
(Çekim anýnda OK dðm)

Çekim esnasýnda basýldýðýnda 4 düðmesi için iþlemi
ayarlar.

s.122,
s.125

AE-L bttn on M expsr
(M pzlda AE-L dðm)

a (Manuel) modunda L düðmesine basýldýðý
durumdaki pozlama ayar metodunu seçer.

s.142

Superimpose AF Area
(Ýlave AF Alaný)

Seçilen AF noktasýnýn (odak konumu) vizörde
görüntülenmesini belirler.

s.124

—

103
Seçenek

Fonksiyon

Sayfa

Uzaktan kumanda ile çekim yapýldýðý durumdaki Otomatik
odaðý ayarlar.
[On] olduðu zaman uzaktan kumanda üzerinden deklanþör
AF in remote control
düðmesine basýlýrsa AF etkin olduktan sonra deklanþör
(Uzaktan kumandada AF)
býrakýlýr. Odakta olana dek deklanþöre basýlamaz.
[Off] olduðu zaman uzaktan kumandadan deklanþör
düðmesine basýldýðýnda AF etkin olmaz.

—

FI with S lens used
(S objektifi kullanýlan FI)

Vida yuvalý objektif kullanýldýðýnda odak göstergesinin etkin
kýlýnmasýný belirler.
Etkin kýlýndýðý durumda objektif kameraya eklenmiþ olmasa
bile tanýnacaktýr.

—

Using aperture ring
(Açýklýk halkasý
kullanýlmasý)

Objektif açýklýk halkasý, s haricinde bir ayarla belirlendiði
zaman deklanþör düðmesini etkin kýlmayý belirler.

s.184

Release when Chrging
(Þarj anýnda Bslms)

Dahili flaþ þarj halinde iken deklanþöre basýlmasýný belirler.

s.151

Preview Method
(Ön Ýzleme Metodu)

Ana düðme ön izleme konumundayken (|) Dijital Ön
Ýzleme veya Optik Ön Ýzlemeyi seçer. Dijital Ön Ýzleme,
resmi çekmeden önce LCD ekranda kompozisyonu,
pozlamayý ve odaðý kontrol etmenize imkan verir. Optik Öz
Ýzleme, vizörle alan derinliðini kontrol etmenize imkan verir.

Mag to Strt Zm Plybk
(Zm Oynt Bþl Bytm)

Zoom’lu oynatýmýn baþlangýç büyütmesini ayarlar.
[1.2 times], [2 times], [4 times], [8 times] ve
[12 times] arasýndan seçim yapýnýz. Fabrika ayarý [1.2
times] þeklindedir.

Man. WB Measurement
(Man. BD Ölçümü)

Beyaz dengesi manuel olarak ayarlandýðýnda tam ekranýn
veya Nokta alanýn ölçülmesini ayarlar.

s.115

Color Space
(Renk Aralýðý)

Kullanýlacak renk boþluðunu ayarlar.

s.119

Reset Custom Fnction
(Özel Fnks Rstlm)

Özel Fonksiyon menüsündeki tüm ayarlarý fabrika
ayarlarýna resetler.

s.176

4

—

Menü Referansý

s.149

104

Fn Menüsünün Kullanýmý

4
Menü Referansý

Çekim Modu
Çekim modunda { düðmesine basýnýz.
Fn menüsü belirir.

Fn

OK

AUTO

Fn

Exit

Ýþlemi ayarlamak için dört-yollu düðmeye (mnop) basýnýz.
Dört-yollu
kontrol
düðmesi

Seçenek

Fonksiyon

Sayfa
s.55,
s.57,
s.61,
s.145

m

Geçiþ Modu

Sürekli Çekim, Zamanlayýcý, Uzaktan kumanda
ya da Otomatik parantez seçilir.

n

Flaþ Modu

Flaþ patlama metodunu ayarlar.

s.51

o

Beyaz Dengesi

Nesneyi aydýnlatan ýþýk kaynaðýnýn rengini
ayarlar.

s.114

p

Hassasiyet

Hassasiyeti ayarlar.

s.117
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Oynatým Modu
Çekim modunda iken { düðmesine basýnýz.
Fn menüsü belirir.

Fn

OK

Fn

Exit

Ýþlemi ayarlamak için dört-yollu düðmeye (mop) basýnýz.
Dört-yollu
kontrol
düðmesi

Fonksiyon

Sayfa

DPOF Ayarlarý

DPOF ayarlarýný belirler.

s.82

o

Dijital Filtre

Çekilen fotoðrafýn renk tonunu deðiþtirir,
yumuþatma veya inceltme efektleri katar;
parlaklýðý ayarlar.

s.73

p

Slayt Gösterimi

Kayýtlý fotoðraflarý ardý ardýna oynatýr.

s.70

4
Menü Referansý

m

Seçenek

106

Mod Kadranýnýn Kullanýmý

4
Menü Referansý

Kadran göstergesi

Mod kadranýndaki simgeleri kadran göstergesine ayarlayarak Çekim modunu deðiþtirebilirsiniz.
Seçenek
I (Otomatik Resim)
= (Portre)
s (Manzara)
q (Makro)
\ (Hareketli Nesne)
. (Gece Portre)
a (Flaþ KAPALI)
H (Sahne)

Fonksiyon
Portre, Manzara, Makro ve Hareketli Nesne modlarý
arasýnda otomatik olarak seçim yapar. Ýdeal çekim
modu oluþmadýðý zaman standart ayarlarla (Normal
mod) resim çekmenize imkan verir.
Portre çekimi için idealdir.
Odak mesafesini derinleþtirir, aðaçlarýn ve gökyüzünün
kenar çizgilerini ve doygunluðunu vurgular ve parlak bir
fotoðraf üretir.
Kýsa mesafelerden çiçeklerin veya diðer küçük
nesnelerin net fotoðraflarýný çekmenize imkan verir.
Bir spor karþýlaþmasýnda olduðu gibi, hýzlý hareket eden
bir nesnenin keskin resimlerini çekmenize imkan verir.
Gece görünümü ya da akþam karanlýðýna karþý
insanlarýn resmini çekmenize imkan verir.
Dahili flaþ kapalýdýr. Diðer ayarlar I Normal modda
olduðu gibidir.
Çekim koþullarýna baðlý olarak 8 durum arasýndan
seçim yapar.

Sayfa

s.47

. (Gece Portre) için, dahili flaþ kullanýlsa bile obtüratör hýzý karanlýk yerlerde daha yavaþ
olur. Kamera sarsýntýsýný önlemek için kamerayý bir tripod üzerine monte ediniz.
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Seçenek

Fonksiyon

Sayfa

e (Program)

Resim çekilirken obtüratör hýzý ve diyafram açýklýðý
uygun pozlamaya otomatik olarak ayarlanýr.

s.135

b (Obtüratör Önceliði)

Hareketli nesnelerin ivmesini ifade etmek üzere istenen
obtüratör hýzýný ayarlamanýza imkan verir. Hýzlý hareket
eden nesnelerin sabit gibi görünen ya da bir hareket
hissi veren nesnelerin resimlerini çekiniz.

s.136

c (Açýklýk Önceliði)

Alan derinliðini kontrol etmek için istenen açýklýðý
ayarlamanýza imkan verir. Bunu bulanýk veya keskin bir
arka zemin sözkonusu olduðunda kullanýnýz.

s.138

a (Manuel)

Resmi yaratýcý bir þekilde çekmek amacýyla obtüratör
hýzýný ve açýklýðý ayarlamanýza imkan verir.

s.140

p (Ampul)

Havai fiþekler ve gece sahneleri gibi yavaþ obtüratör
hýzlarý gerektiren resimler çekmenize imkan verir.

s.142

4
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Not

5

Fonksiyon Referansý
r deneyiminiz için fonksiyonlarý daha da ileri düzeyde açýklar.
Kaydedilen Piksel ve Kalite Seviyesi Ayarý .................................. 110
Odaklama ........................................................................................ 120
Pozlamanýn Ayarlanmasý ............................................................... 130
Kompozisyonun, Pozlamanýn
ve Odaðýn Çekimden Önce Kontrol Edilmesi .............................. 148
Dahili Flaþýn Kullanýlmasý .............................................................. 150
Oynatým Esnasýnda Ayarlar .......................................................... 163
Kamera Ayarlarý ............................................................................. 165
Fabrika Ayarlarýna Geri Dönülmesi (Reset) ................................. 175
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Kaydedilen Piksel ve Kalite Seviyesi Ayarý

Fotoðraf Tonunun Ayarlanmasý Tone
Resimler için temel renk tonunu ayarlayýnýz. Fabrika ayarý F (Parlak) þeklindedir.

F

Parlak

Fotoðraflar yüsek kontrast ve keskinlikle parlak olarak sonlandýrýlýr.

G

Doðal

Fotoðraflar doðal olarak sonlandýrýlýr ve retuþlama için idealdir.

[A Rec. Mode] menüsünde [Image Tone] (Görüntü Tonu) olarak ayarlayýnýz. (s.100)
Rec. Mode

5
Fonksiyon Referansý

Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel

OK

OK

Ayarlar Resim modunda H modunda deðiþtirilemez (s.47). Ayar F (parlak) olarak
sabitlenir.
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Kaydedilen Piksel Ayarý
Kaydedilen piksel sayýsýný P, Q ve R arasýndan seçebilirsiniz. Piksel sayýsý ne kadar
fazla olursa resim o kadar büyük olur ve dosya boyutu da o oranda büyür. Dosya boyutu,
kalite seviyesi ayarlarýna baðlý olarak da deðiþecektir. Fabrika ayarý P 3008×2000 (JPEG)
þeklindedir.
P

3008×2008 (RAW)
3008×2000 (JPEG)

A3 kaðýtta (297×420 mm) baský almak için idealdir.

Q

2400×1600

A4 kaðýtta (210×297 mm) baský almak için idealdir.

R

1536×1024

A5 (148×210 mm) kaðýtta baský almak için idealdir.

[A Rec. Mode] menüsünde [Recorded Pixels$ (Kaydedilen Piksel) olarak ayarlayýnýz.
(s.100)
Kaydedilen piksel sayýsý deðiþtirildiði zaman, kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý ekranda belirir.
Recordable image no. 128
Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
OK

OK

Eðer [Quality Level], | olarak ayarlanýrsa [Recorded Pixels] seçilemez.
(3008×2008 olarak sabitlenir)

Fonksiyon Referansý

Cancel
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Kalite Seviyesi Ayarý
Fotoðraf kalite seviyesini ayarlayabilirsiniz. Dosya boyutu Kaydedilen Piksel ayarlarýna göre
de deðiþebilir. Fabrika ayarý C (En iyi) þeklindedir.

5

|

RAW

RAW verisi, iþlemden geçirilmeden kaydedilen CCD çýkýþ verisidir.
Beyaz Dengesi, Kontrast, Doygunluk ve Keskinlik fotoðrafa uygulanmaz
ancak bu tip bilgiler kaydedilir. Bir PC’ye aktarýnýz, tedarik edilmiþ olan
PENTAX PHOTO Laboratory 3 programý ile efektleri uygulayýnýz ve JPEG
ve TIFF fotoðraflarý oluþturunuz.

C

En iyi

En düþük sýkýþtýrma oraný, A4 boyutlu büyük resimlerin baskýsý için uygundur.
Fotoðraf JPEG formatýnda kaydedilir.

D

Daha iyi

Standart sýkýþtýrma oraný, fotoðraflarýn izlenmesi ya da bilgisayar ekranýnýz
için uygundur. Fotoðraf JPEG formatýnda kaydedilir.

E

Ýyi

En yüksek sýkýþtýrma oraný, e-postalara eklemeye ya da websitelerine
yerleþtirmeye uygundur. Fotoðraf JPEG formatýnda kaydedilir.

[A Rec. Mode] menüsünde [Quality Level] (Kalite Seviyesi) olarak ayarlayýnýz. (s.100)
Kalite seviyesi deðiþtirildiði zaman, bu kalite seviyesindeki kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý
ekranda belirir.
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Recordable image no. 128
Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel

OK

OK
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Doygunluk/Keskinlik/Kontrast Ayarý
Doygunluk, Keskinlik ve Kontrast için beþ seviye arasýndan seçim yapýnýz. Fabrika ayarý tümü
için [0 (Standard)] þeklindedir.
Saturation (Doygunluk)

Renk doygunluðunu ayarlar.

Sharpness (Keskinlik)

Fotoðraf kenarlarýný daha keskin ya da yumuþak yapar.

Contrast (Kontrast)

Fotoðraf keskinliðini ayarlar.

[A Rec. Mode] menüsünde [Saturation] (Doygunluk), [Sharpness] (Keskinlik)
ve [Contrast] (Kontrast) seçiniz. (s.100)
Ayarlar Resim modunda ve H modunda deðiþtirilemez (s.47).

Rec. Mode

+’ya doðru
–‘ye doðru

: Daha yüksek doygunluk
: Daha düþük doygunluk

Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast

5

Rec. Mode

+’ya doðru
–‘ye doðru

: Daha yüksek keskinlik
: Daha düþük keskinlik

+’ya doðru
–‘ye doðru

: Daha yüksek kontrast
: Daha düþük kontrast

Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit

Rec. Mode
Image Tone
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
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Exit
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Beyaz Dengesi Ayarý
Beyaz dengesi, beyaz nesnenin beyaz olarak belirmesi üzere bir fotoðrafýn renklerinin ayarlanmasý
için kullanýlan bir fonksiyondur. Eðer beyaz dengesi, F (Otomatik) olarak ayarlý halde
iken çekilen resimlerin renk dengesinden memnun deðilseniz beyaz dengesini ayarlayýnýz
veya fotoðraflarýnýza yaratýcý bir efekt ekleyiniz. Fabrika varsayýlan ayarý F (Otomatik)
þeklindedir.

5
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F

Otomatik

Beyaz dengesini otomatik biçimde ayarlar. (Yaklaþýk 4000 ila 8000K)

G

Gün ýþýðý

Güneþ ýþýðýnda fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir. (Yaklaþýk 5200K)

H

Gölge

Dýþarýda gölgede fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir. Bir resimdeki
mavimsi renk tonlarý azaltýlýr. (Yaklaþýk 8000K)

^

Bulutlu

Bulutlu günlerde fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir. (Yaklaþýk 6000K)

J

Floresan Iþýk

Floresan ýþýk altýnda fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir. W (beyaz)
(Yaklaþýk 4200K), N (nötr ýþýk) (Yaklaþýk 5000K), ve D (gün ýþýðý) (Yaklaþýk
6500K) arasýndan floresan ýþýk tipini seçiniz.

I

Tungsten Iþýk

Ampul ýþýðý veya tungsten ýþýk altýnda fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir.
Bir resimdeki kýrmýzýmsý renk tonlarý azaltýlýr. (Yaklaþýk 2850K)

b

Flaþ

K

Manuel

Dahili flaþ kullanýlarak fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir. (Yaklaþýk 5400K)
Beyaz nesnelerin nötr beyaz olarak belirmesi için ýþýklandýrmaya göre
beyaz dengesini manuel olarak ayarlamak üzere bunu kullanýnýz.

* Renk ýsýsý (K) bir tahmindir. Bu, hassas renkleri göstermez.
* Beyaz dengesi, kamera G (Gün Iþýðý), H (Gölge), ^ (Bulutlu), J (Floresan Iþýk),
I (Tungsten Iþýk) veya b (Flaþ) olarak ayarlandýðýnda verilmiþ olan ön ayarlý deðerler
bazýndadýr.
Fn menüsünde [Beyaz Dengesi] ayarlayýnýz. (s.104)

White Balance
Auto

OK

OK

• Manuel ayar metodu için s.115 kýsmýna bakýnýz.
• Resim modunda ve H modunda beyaz dengesi ayarlanamaz (s.47).
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Renk Isýsý
Renk ýsýsý arttýkça ýþýk rengi maviye doðru ve renk ýsýsý düþtükçe kýrmýzýya doðru kayar.
Renk ýsýsý ýþýk rengindeki bu deðiþikliði kesin ýsý terimleri ile tanýmlar (K: Kelvin). Bu
kamera, çeþitli ýþýklandýrma koþullarý altýnda doðal renklerle resimler alýnabilmesi için
beyaz dengesini ayarlama yeteneðine sahiptir.
Mavi boya

Kýrmýzý boya

2000

3000

4000

5000 6000

8000

10000 12000 [ K ]
Açýk gökyüzü

Gölge

Resim çekerken ýþýk kaynaðýna baðlý olarak beyaz dengesini ayarlayabilirsiniz. Manuel Beyaz
Dengesi ile, kamerayla saðlanmýþ olan beyaz dengesi ön ayarlý deðerleri ile hassas þekilde
ayarlanamayan ince renk tonlarýný kamera saklayabilir (s.114). Bu, çevre ortamý için optimum
beyaz dengesi saðlar.

1

Mod kadranýný e, b, c, ya da a olarak ayarlayýnýz.

2

{ düðmesine basýnýz.
Fn menüsü belirir.

3

Dört-yollu düðmeye (o) basýnýz.
Beyaz Dengesi ekraný görüntülenir.

Fonksiyon Referansý

Nötr beyaz (Floresan ýþýk)

Flaþ

Günýþýðý (Floresan ýþýk)

Bulutlu

Günýþýðý

Beyaz (Floresan ýþýk)

Halojen ýþýklý ampul

Tungsten ýþýk

Mum alevi

Gaz lambasý

Beyaz Dengesinin Manuel Olarak Ayarlanmasý
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4

K (Manuel) seçmek üzere dört-yollu
düðmeyi (n) kullanýnýz.

White Balance
Manual

OK

Adjust
OK

5

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Mesaj ekraný belirir.

OK

Manual
White Balance
Point camera at subject
Press the shutter
release button

5
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6
7

Beyaz dengesini ayarlamak için ýþýk altýnda vizörde beyaz veya
gri bir sayfayý tam olarak görüntüleyiniz.
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Deklanþör düðmesine basýlamadýðýnda odak modu kolunu, \ kýsmýna kaydýrýnýz.
Ayar tamamlandýðý zaman LCD ekranda [OK] belirir.
Ayar baþarýlý olarak tamamlanmadýðýnda [NG] belirir.

8

4 düðmesine basýnýz.
• Beyaz dengesini ayarlamak üzere deklanþör düðmesine basýldýðýnda hiçbir fotoðraf
kaydedilmez.
• Ayarýn belirlenmesi tekrar baþarýsýz olduðunda { düðmesine basýnýz.
• Ayar manuel olarak ayarlandýðýnda beyaz dengesi için ölçülecek alaný ayarlamak üzere
[A Custom Setting] menüsünde (s.103), [Man. WB Measurement (Man. BD Ölçümü)]
kýsmýný kullanabilirsiniz. [Entire screen] seçilmiþ olsa bile, tam ekranýn beyaz dengesi
normal olarak ölçülür ancak pozlama ölçümü [A Rec. Mode] menüsündeki (s.132),
[AE Metering] ayarýna göre belirlenir. Beyaz dengesi yalnýzca [Spot metering area]
seçildiðinde nokta ölçme alanýnda (s.133) ayarlanýr.
• Eðer resim aþýrý þekilde yüksek pozlanýrsa ya da düþük pozlanýrsa, beyaz dengesi
ayarlanamaz. Bu durumda, uygun pozlamayý ayarlayýnýz ve beyaz dengesini belirleyiniz.
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Hassasiyetin Ayarlanmasý
Hassasiyeti çevrenin parlaklýðýna uygun þekilde ayarlayabilirsiniz.
Hassasiyet [AUTO] olarak ya da ISO 200 - 3200’e eþit bir hassasiyetle ayarlanabilir.
Fabrika ayarý [AUTO] þeklindedir.
Fn menüsünde [Hassasiyet] ayarlayýnýz. (s.104)
[AUTO] olarak ayarlandýðýnda, [A Custom Setting] menüsünde [ISO Corction in AUTO]
ile ayarlanmýþ olan aralýk parantezler arasýnda görüntülenir.
AUTO
200
400
800
1600
3200

Sensitivity

OK

OK

Eðer daha yüksek Hasssiyet ayarlanýrsa çekilen fotoðraflar daha fazla parazitle
gösterilebilir.

Hassasiyet [AUTO] olarak ayarlandýðýnda hassasiyeti otomatik olarak düzeltmek üzere aralýðý
ayarlayýnýz. Hassasiyet, [ISO 200-800] aralýðýnda fabrika ayarý olarak otomatik þekilde düzeltilir.
1

ISO 200-800

ISO 200 - 800 aralýðýnda hassasiyeti otomatik olarak düzeltir.

2

ISO 200-400

ISO 200 - 400 aralýðýnda hassasiyeti otomatik olarak düzeltir.

3

ISO 200-1600

ISO 200 - 1600 aralýðýnda hassasiyeti otomatik olarak düzeltir.

4

ISO 200-3200

ISO 200 - 3200 aralýðýnda hassasiyeti otomatik olarak düzeltir.

[A Custom Setting] menüsünde [ISO Corction in AUTO (AUTO’da ISO Düzltm)] ayarýný
yapýnýz. (s.102)
ISO Corction in AUTO
ISO
ISO
ISO
ISO

200-800
200-400
200-1600
200-3200

Corrects sensitivity
automatically in the
range of ISO 200 to 800
Hassasiyet aþaðýdaki durumlarda düzeltilmez.
• Pozlama modu a (Manuel) ya da p (Ampul) modu þeklindedir
• Flaþ boþ
• Otomatik parentezleme ayarlý
• EV Telafisi ayarlý

Fonksiyon Referansý

AUTO’da Otomatik Düzeltme Aralýðýnýn Ayarlanmasý
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ISO Hassasiyet Uyarýsý Ekraný
Tercih ettiðiniz hassasiyet deðerine ulaþýldýðýnda veya deðer aþýldýðýnda, vizörde ISO Hassasiyet
Uyarýsý belirir. Hassasiyet aþýldýðý zaman normalde resetlemeyi unutmanýn engellenmesi için
kullanýlmayan bir hassasiyet ayarlayýnýz. ISO Hassasiyet Uyarýsý fabrika ayarý olarak
görüntülenmez.
1

Kapalý (Off)

ISO Hassasiyet Uyarýsý görüntülenmez.

2

ISO 400

ISO Hassasiyet Uyarýsý, ISO 400 ayarlandýðýnda ya da aþýldýðýnda
görüntülenir.

3

ISO 800

ISO Hassasiyet Uyarýsý, ISO 800 ayarlandýðýnda ya da aþýldýðýnda
görüntülenir.

4

ISO 1600

ISO Hassasiyet Uyarýsý, ISO 1600 ayarlandýðýnda ya da aþýldýðýnda
görüntülenir.

5

ISO 3200

ISO Hassasiyet Uyarýsý, ISO 3200 ayarlandýðýnda ya da aþýldýðýnda
görüntülenir.

[A Custom Setting] menüsünde [ISO Snstvty Wm Dspl] (ISO Hssyet Uyr Ekrn) ayarýný
yapýnýz. (s.102)

5
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ISO Snstvty Wrn Dspl
Off
ISO
ISO
ISO
ISO

400
800
1600
3200

ISO sensitvty wrning not
displayed in vewfnder

Ayarlanan hassasiyet oluþtuðunda ya da aþýldýðýnda vizörde o (ISO Hassasiyet Ayarý)
belirir.

Otomatik olarak düzeltilen hassasiyet, ayarlanan hassasiyet deðerini aþsa bile,
ISO Hassasiyet Uyarýsý görüntülenmez (s.117).
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Renk Aralýðýnýn Ayarlanmasý
Kullanýlacak renk aralýðýný ayarlayabilirsiniz. Fabrika ayarý [sRGB] þeklindedir.
1

sRGB

2

AdobeRGB

sRGB renk aralýðýný ayarlar.
AdobeRGB renk aralýðýný ayarlar.

[A Custom Setting] menüsünde [Color Space] (Renk Aralýðý) ayarýný yapýnýz. (s.103)
Color Space
sRGB
AdobeRGB

Sets to sRGB color space

5

Renk Aralýðý
Dijital kameralar, monitörler ve baský cihazlarý gibi çeþitli giriþ/çýkýþ cihazlarý için renk
daðýlýmý farklýdýr.
Bu renk daðýlýmýna Renk Aralýðý denir.
Farklý cihazlarda farklý renk aralýklarý oluþturulmasý için standart renk aralýklarý sunulmuþtur.
Bu kamera sRGB ve AdobeRGB’yi destekler.
sRGB genelllikle bir PC gibi cihazlar için kullanýlýr.
AdobeRGB, sRGB’den daha geniþ bir alaný kapsar ve endüstriyel baský iþlemleri gibi
daha mesleki kullanýmlar içindir.
sRGB uyumlu bir cihazdan çýkýþ alýndýðýnda AdobeRGB’de oluþturulan bir fotoðraf
sRGB’de oluþturulan bir fotoðraftan daha parlak belirebilir.
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Aþaðýda gösterildiði gibi, renk boþluðuna baðlý olarak dosya isimleri farklýlaþýr.
SRGB için
: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB için : _IGPxxxx.JPG
[xxxx], dosya numarasýdýr ve numaralama en son kaydedilmiþ dosya numarasýndan
itibaren devam.

Odaklama
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Aþaðýdaki metotlarla odaklama yapabilirsiniz.

=

Otomatik Netleme/Odaklama

Deklanþöre yarýya kadar basýldýðýnda kamera odaklanýr.

\

Manuel odak

Odaðý manuel olarak ayarlar.

Otomatik odaðýn kullanýmý
l (Tekli mod) nesneye odaklanmak için deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðýnda
ve odak bu konumda kilitlendiðinde ve de k (Sürekli mod) deklanþör düðmesine yarýya
kadar basýldýðýnda sürekli ayar ile nesne odakta tutulduðunda bu iki durum arasýnda otomatik
odak modunu seçebilirsiniz. (s.123)

1
5

Odak modu kolunu = olarak
ayarlayýnýz.

Fonksiyon Referansý
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2

Vizörden bakýnýz ve deklanþör
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

Odaklama yapýldýðý zaman vizörde odak
göstergesi ] belirir (eðer ýþýk yanýp sönmekte
ise nesnenin odakta olmadýðý anlaþýlýr).
1 Odaklama Yapýlmasý Zor Olan Nesneler (s.46)

5

• l (Tekli mod) kýsmýnda, ] yanýkken odak kilitlenir (odak kilidi). Baþka bir nesneye
odaklanmak için ilk olarak parmaðýnýzý deklanþör düðmesinden çekiniz.
• \ (Hareketli Nesne) modu esnasýnda, H modu C (Çocuklar) veya E (Evcil Hayvan)
olarak ayarlandýðýnda veya [A Rec. Mode] kýsmýnda [AF Mode], k (Sürekli mod)
olarak ayarlandýðýnda (s.123), deklanþör düðmesine yarýya kadar basýlý tutulduðu müddetçe
hareketli nesne takip edilerek odak sürekli þekilde ayarlanýr.
• l (Tekli mod) kýsmýnda nesne odaklanana kadar deklanþöre basýlamaz (s.123).
Eðer nesne kameraya çok yakýnsa, geriye hareket ediniz ve resmi çekiniz. Eðer nesnenin
odaklanmasý zorsa odaðý manuel olarak ayarlayýnýz (s.46). (s.128)
• l (Tekli mod), deklanþör düðmesine yarýya kadar basýnýz. Eðer nesne karanlýk bir
yerde ise ve dahili flaþ kullanýlabilir durumda ise, otomatik odaðýn nesneye daha kolay
odaklanabilmesini saðlamak üzere dahili flaþ otomatik olarak birkaç kez patlayacaktýr.
• Kameranýn l (Tekli mod) ya da k (Sürekli mod) olarak ayarlanmasýndan baðýmsýz
olarak, eðer bir hareketli nesne olarak belirlenmiþse kamera nesneyi otomatik olarak
takip edecektir.
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Odak göstergesi
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Nesne Üzerine Odaklama Yapmak için 4 Düðmesinin Kullanýlmasý
Kamerayý, deklanþöre yarýya kadar basýldýðýnda odaklamanýn gerçekleþtirilmemesi
ve 4 düðmesine basýldýðýnda gerçekleþtirilmesi üzere ayarlayabilirsiniz. Bu, manuel
odak kullanýldýðýnda otomatik odaðý geçici olarak kullanmak istediðiniz zaman kullanýþlýdýr.
[A Custom Setting] menüsünde [OK btn when shooting] (Çekim anýnda OK dðm) kýsmýný
[Enable AF] olarak ayarlayýnýz. (s.102)
OK btn when shooting
Confirm Sensitivity
Center of AF Point
Enable AF
Cancel AF
AF with shutter release
button disabled so AF
performed with OK button

5

Bu fonksiyonu yalnýzca Hýzlý Geçiþ Odaðý ile uyumlu objektiflerle kullanýnýz.
(“DA” veya “D FA”lý objektifler).
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• [Confirm Sensitivity] seçildiði zaman, vizörde mevcut seçili olan hassasiyeti görüntülemek
için 4 düðmesine basýnýz. Fn menüsünde [Sensitivity], [AUTO] olarak ayarlandýðýnda,
otomatik olarak seçilen deðer görüntülenir.
• [Center of AF Point] seçildiði zaman, AF noktasý, 4 düðmesine basýldýðý zaman merkeze
ayarlanabilir (Yalnýzza [Swtch dst msr pt], S (Seç) olarak ayarlý olduðunda).
• [Cancel AF] seçiniz. 4 düðmesine basýldýðýnda vizörde \ belirir. Deklanþör düðmesine
basýldýðý zaman otomatik odak etkin kýlýnmaz. Bu, otomatik odak kullanýldýðýnda manuel
odaðý geçici olarak kullanmak istediðiniz zaman kullanýþlýdýr.
Hýzlý Geçiþ Odaðý ile uyumlu bir objektif kullanýrken 4 düðmesine basýldýðýnda odak
halkasýný kullanarak odaklama yapabilir ve deklanþöre basabilirsiniz
(hemen AF moduna dönmek için parmaðýnýzý 4 düðmesinden çekiniz).
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AF Modunun Ayarlanmasý
Ýki otomatik odak modu arasýndan seçim yapabilirsiniz. Fabrika ayarý l (Tekli mod)
þeklindedir.

l

Tekli mod

k

Sürekli mod

Nesneyi odaklamak üzere deklanþöre yarýya kadar basýldýðý zaman odak
bu konumda kilitlenir.
Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe nesne sürekli ayar
tarafýndan odakta tutulur.

[A Rec. Mode] menüsünde [AF Mode] (AF Modu) olarak ayarlayýnýz (s.100).
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
Swtch dst msr pt
AF Mode
Flash Exp. Comp.

AF.S
AF.C

5
OK

OK

• Resim modunda ve H modunda ayar deðiþtirilemez (s.47).
• Mod kadraný e, b, c, a veya p olarak ayarlandýðý zaman k (Sürekli mod)
ayarlanabilir. Otomatik odak modu, Resim modunun \ (Hareketli Nesne) kýsmýnda
veya H modunun C (Çocuklar) ya da E (Evcil Hayvan) kýsmýnda k olarak
ayarlanýr.
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Cancel
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Odaklama Alanýn Seçilmesi (AF Noktasý)
Odaðýn ayarlanacaðý vizör kýsmýný seçiniz. Fabrika varsayýlan ayarý N (Otomatik) þeklindedir.
Seçilen AF noktasý vizörde kýrmýzý olarak yanar. (Ýlave AF Alaný)

N

Otomatik

Besne merkezde olmasa bile kamera, ideal AF noktasýný seçer.

S

Seç

Odaklama alanýný AF alanýndaki on bir noktanýn birisine ayarlar.

O

Merkez

Odaklama alanýný vizörün merkezine ayarlar.

[A Rec. Mode] menüsünde [Switch dst msr pt (Msf ölç nkt gçþ)] olarak ayarlayýnýz (s.100).
Rec. Mode

5

Auto Bracket
AE Metering
Swtch dst msr pt
AF Mode
Flash Exp. Comp.

Fonksiyon Referansý

Cancel

0.0
OK

OK

[A Custom Setting] menüsünde [Superimpose AF Area] (Ýlave AF Alaný) için [Off]
seçildiðinde AF noktasý vizörde görüntülenmez. (s.102)
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Odak Konumunun Vizörde Ayarlanmasý

1
2

3

[A Rec. Mode] menüsünde [Swtch dst msr pt] kýsmýnda
S (Seç) seçiniz.
Vizörden bakarak nesnenin
konumunu kontrol ediniz.

Ýstenen AF noktasýný seçmek için dört-yollu düðmeye
(mnop) basýnýz.

• [A Custom Setting] menüsünde [OK btn when shooting (Çekim anýnda OK dðm)],
[Center of AF Point] olarak ayarlandýðýnda, eðer S (Seç) için seçilen AF noktasý merkez
haricinde ise, AF noktasýný merkeze ayarlamak için 4 düðmesine basýnýz.
• [A Custom Setting] menüsünde [OK btn when shooting (Çekim anýnda OK dðm)],
[Confirm Sensitivity] olarak ayarlandýðýnda, mevcut seçili olan hassasiyeti vizörde
görüntülemek için 4 düðmesine basýnýz. Fn menüsünde [Sensitivity], [AUTO] olarak
ayarlý olduðunda otomatik olarak seçilmiþ olan deðer görüntülenir.
• DA, D FA, FA J, FA veya F objektifleri haricindeki objektiflerle yapýlan ayar gözardý edilerek
AF noktasý merkez konuma sabitlenir.

5
Fonksiyon Referansý

AF noktasý vizörde kýrmýzý olarak yanar (Ýlave AF Alaný) ve AF noktasýný ayarlamýþ
olduðunuz yeri kontrol edebilirsiniz.
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Odaðýn Sabitlenmesi (Odak Kilidi)
Eðer nesne, odaklama alaný menzilinin dýþýnda ise, kamera nesneyi otomatik olarak
odaklayamaz. Bu durumda, odaklama alanýný nesneye doðru hedefleyebilir, odak kilidini
kullanabilir ve resmi tekrar oluþturabilirsiniz.

1

Vizörde resminiz için istenilen
kompozisyonu çerçeveleyiniz.
Odaklamak istediðiniz nesne, odaklama alaný
içinde deðilse odak kilit fonksiyonunu kullanýnýz.

(Örnek)
Kiþi odak dýþýnda ve arka zemin
odakta.

5
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2

Vizörde odaklama yapmak için
nesneyi ortalayýnýz ve deklanþör
düðmesine yarýya kadar basýnýz.
Odak göstergesi ] belirir; nesne odaða geldiði
zaman bir bip sesi duyacaksýnýz (eðer ýþýk yanýp
sönmekte ise nesnenin odakta olmadýðý anlaþýlýr).

3

Odaðý kilitleyiniz.
Deklanþör düðmesine yarýya kadar basmaya devam ediniz. Odak kilitli kalacaktýr.
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4

Deklanþör düðmesine yarýya kadar
basmaya devam ederken resmi
tekrar oluþturunuz.

• Odak göstergesi ] yanarken odak kilitlenir.
• Zoom’lama halkasýnýn odak kilit moduna çevrilmesi nesnenin odak dýþýna çýkmasýna
neden olabilir.
• Bip sesi kapatýlabilir. (s.166)
• [A Rec. Mode] altýnda [AF Mode], k (Sürekli mod) olarak, Çekim modu
\ (Hareketli Nesne) veya H modu C (Çocuklar) veya E (Evcil Hayvan) olarak
ayarlý olduðunda odak kilidini ayarlayamazsýnýz. k (Sürekli mod), \ (Hareketli
Nesne) modu veya H modunun C (Çocuklar) veya E (Evcil Hayvan) modu altýnda,
deklanþöre basýlana dek otomatik odak nesneyi odaklamaya devam eder.
(Sürekli Otomatik Odak)

Odak kilitli iken pozlama deðerini sabitlemek için [A Custom Setting] menüsünü (s.102),
[AE-L with AF locked (AF kilitli AE-L)] olarak ayarlayýnýz. Odak kilidi esnasýnda pozlama
sabitlenmez.
1

Kapalý

2

Açýk

AE-L with AF locked
Off
On

AE is not locked
when the focus
is locked

Odak kiltli iken pozlama sabitlenmez.
Odak kilitli iken pozlama sabitlenir.

Fonksiyon Referansý

Odak Kilitlendiði zaman Pozlamanýn Sabitlenmesi

5
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Odaðýn Manuel Olarak Ayarlanmasý (Manuel Odak)
Odaðý manuel olarak ayarladýðýnýz zaman, odaðý ayarlamak için vizördeki odak göstergesini
kontrol edebilir ya da vizör mat alanýný kullanabilirsiniz.

Odak Göstergesinin Kullanýmý
Odak göstergesini ] kullanarak odaðý manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1

Odak modu kolunu \ olarak
ayarlayýnýz.

5
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2

Vizörden bakýnýz, deklanþör
düðmesine yarýya kadar basýnýz
ve odak halkasýný çeviriniz.

Odak göstergesi ] belirir; nesne odaða
geldiði zaman bir bip sesi duyacaksýnýz.

Odak göstergesi

• Nesnenin odaklanmasý zor olduðunda vizördeki mat alaný kullanýnýz (s.46) ve odak
göstergesi yanýk olarak kalmayacaktýr.
• Bip sesi kapatýlabilir. (s.166)
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Vizör Mat Alanýnýn Kullanýlmasý
Vizör mat alanýný kullanarak odaðý manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1

2

Odak modu kolunu \ olarak
ayarlayýnýz.

Vizörden bakýnýz, nesne ekranda
keskin þekilde görünene dek
odaklama halkasýný çeviriniz.

5
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Pozlamanýn Ayarlanmasý

Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti
Nesnenin doðru pozlamasý obtüratör hýzý ve açýklýk ayarýnýn kombinasyonu ile belirlenir. Belli
bir nesne için pekçok doðru obtüratör hýzý ve açýklýk kombinasyonu vardýr. Farklý kombinasyonlar
farklý efektler üretir.

Obtüratör Hýzý Efekti
Obtüratör hýzý CCD’ye çarpmasýna izin verilen ýþýðýn zaman olarak uzunluðunu belirler.
CCD’ye çarpacak ýþýk miktarýný ayarlayýnýz.

Daha yavaþ obtüratör hýzýnýn kullanýmý

5

Eðer nesne hareket ediyorsa, obtüratör uzun süre
açýk olduðu için fotoðraf bulanýk olacaktýr.
Daha yavaþ bir obtüratör hýzý belirlenerek hareket
(nehirler, çaðlayanlar, dalgalar v.b.) efekti
geniþletilebilir.

Fonksiyon Referansý

Daha hýzlý obtüratör hýzýnýn kullanýmý
Daha hýzlý bir obtüratör hýzý, hareketli bir nesnenin
hareketini dondurma olanaðý vermektedir.
Daha hýzlý bir obtüratör hýzý kameranýn sarsýlmasýnýn
önlenmesine de yardýmcý olmaktadýr.
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Açýklýk Efekti
Açýklýk deðiþtirilerek CCD’ye çarpan ýþýðýn miktarý ayarlanýr.

Açýklýðýn açýlmasý (açýklýk deðerinin azaltýlmasý)
Odaklanan nesneden daha yakýnda ve daha uzakta olan
nesneler daha fazla odak dýþýnda olacaktýr. Örneðin,
açýklýk açýk iken bir manzaraya karþý bir çiçek resmi
aldýðýnýzda, yalnýzca çiçek vurgulanacak þekilde çiçeðin
önündeki ve arkasýndaki manzara bulanýk olur.

Açýklýðýn kapatýlmasý (açýklýk deðerinin artýrýlmasý)
Odaktaki menzil ileri ve geri geniþler. Örneðin, açýklýk
daraltýlmýþ halde iken bir manzaraya karþý bir çiçek
resmi aldýðýnýzda, çiçeðin önündeki ve arkasýndaki
manzara odakta olur.

5

Nesnenin bir kýsmýný odakladýðýnýz zaman, yakýndaki ve uzaktaki nesnenin de odakta
olacaðý bir mesafe mevcuttur. Bu odaklama mesafesi alan derinliði olarak adlandýrýlýr.
• r için alan derinliði objektife baðlý olarak deðiþir ancak bir 35 mm kameraya
kýyaslandýðýnda deðer yaklaþýk olarak bir açýklýk deðeri daha düþüktür
(odaklama mesafesi daha dar olur).
• Geniþ-açý objektifi ne kadar geniþ ve nesne ne kadar uzakta olursa, alan derinliði
o kadar derin olur (bazý zoom’lu objektifler yapýlarýndan dolayý bir alan derinliði
skalasýna sahip deðildir).
Alan derinliði

Sýð

Derin

Odak alaný

Dar

Geniþ

Diyafram açýklýðý
Objektif odak uzunluðu
Nesneye olan uzaklýk

Açýk
(Daha küçük deðer)

Kapalý
(Daha büyük deðer)

Daha uzun
(Telefoto)

Daha kýsa
(Geniþ açý)

Yakýn

Uzak

Fonksiyon Referansý

Alan Derinliði
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Ölçme Metodunun Seçilmesi
Parlaklýðý ölçmek ve pozlamayý belirlemek için kullanýlan ekran parçasýný seçiniz.
L (Çoklu-segment ölçme), M (Merkez-aðýrlýklý ölçme) ya da N (Nokta ölçme) modu
seçilebilir. Fabrika ayarý L (Çoklu-segment ölçme) þeklindedir.

L

Çoklu-segment
ölçme

Ekraný 16 kýsma böler, her bir parçayý ölçer ve uygun pozlamayý belirler.

M

Merkez-aðýrlýklý
ölçme

Tüm ekraný merkeze aðýrlýk vererek ölçer ve pozlamayý belirler.

N

Nokta ölçme

Sadece ekranýn merkezini ölçer ve pozlamayý belirler.

[A Rec. Mode] menüsünde [AE Metering] (AE Ölçme) olarak ayarlayýnýz. (s.100)
Rec. Mode

5
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Auto Bracket
AE Metering
Swtch dst msr pt
AF Mode
Flash Exp. Comp.
Cancel

0.0
OK

OK

Çoklu-Segment Ölçmenin Kullanýmý
Çoklu-segment ölçme kullanýldýðýnda vizördeki sahne,
resimde gösterildiði üzere, 16 farklý bölgede ölçülür.
Bu mod, hangi kýsýmda ne oranda parlaklýk
kullanýlacaðýný otomatik olarak belirler.

DA, D FA, FA J, FA, F ya da A haricinde bir objektif kullandýðýnýz zaman çoklu-segment
modunu seçmeniz halinde bile merkez-aðýrlýklý ölçme modu otomatik olarak ayarlanýr
(yalnýzca [A Custom Setting] menüsünde izin, [Using aperture ring (Açýklýk halkasý
kullanýlmasý)] olarak ayarlandýðýnda kullanýlabilir (s.103)).
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Çoklu-Segmentli Ölçme Esnasýnda AF Noktasý ve AE’nin
Birleþtirilmesi
[A Custom Setting] menüsü [Link AF Point and AE] (Link AF Noktasý ve AE) (s.102)
kýsmýnda, çoklu-segment ölçümü esnasýnda pozlamayý ve AF noktasýný odaklama
alanýnda birleþtirebilirsiniz. Fabrika ayarý [Off] þeklindedir.
1

Kapalý

2

Açýk

Pozlama, AF noktasýndan ayrý olarak ayarlanýr.
Pozlama, AF noktasý ile uyumlu olarak ayarlanýr.

Merkez-Aðýrlýklý Ölçmenin Kullanýmý
Ölçme, ekran merkezi aðýrlýklýdýr. Pozlamayý kameraya
býrakmadan kendi tecrübenize göre telafi etmek
istediðinizde bu ölçme metodunu kullanýnýz. Resimde,
desen yüksekliði arttýkça (merkez) hassasiyetin arttýðý
görülmektedir. Bu mod, arkadan aydýnlatmalý sahneleri
otomatik olarak telafi etmez.

Resimde gösterildiði gibi, nokta ölçmede, parlaklýk
yalnýzca ekranýn ortasýndaki sýnýrlý bir alan dahilinde
ölçülür. Nesne aþýrý derecede küçük olduðu zaman
ve uygun pozlamanýn edinilmesinin zor olduðu
durumlarda bunu AE kilidi (s.144) ile kombinasyon
halinde kullanabilirsiniz.

Ölçme Kullaným Süresi Ayarý
[A Custom Setting] menüsünde [Meter Operating Time (Ölçme Ýþlem Zamaný)] kýsmýnda
pozlama ölçme süresini ayarlayýnýz (s.102). Fabrika ayarý [10 sec] þeklindedir.
1

10 san

Pozlama ölçme zamanlayýcýsýný 10 saniyeye ayarlar.

2

3 san

Pozlama ölçme zamanlayýcýsýný 3 saniyeye ayarlar.

3

30 san

Pozlama ölçme zamanlayýcýsýný 30 saniyeye ayarlar.

Fonksiyon Referansý

Nokta Ölçmenin Kullanýmý

5
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Pozlama Modunun Deðiþtirilmesi
Resim ve H modlarýnýn haricinde, bu kamerada aþaðýdaki beþ pozlama modu özelliði
de bulunmaktadýr.
Pozlama modunu deðiþtirmek için mod kadranýný (s.106) kullanýnýz.
Pozlama
Modu

5

Açýklama

Pozlama
Telafisi

Obtüratör
Açýklýk
Hýzý
Deðiþtirme
Deðiþtirme

Fonksiyon Referansý

e (Program)

Uygun pozlamalý resim çekmek için
obtüratör hýzýný ve açýklýk deðerini
otomatik olarak ayarlar.

Evet

Hayýr

Hayýr

b
(Obtüratör
Önceliði)

Hareketli nesneleri yansýtmak üzere
istenen obtüratör hýzýný ayarlamanýza
imkan verir. Hareketli nesnelerin
duraðan görünen fotoðraflarýný ya da
hareketi yansýtan nesnelerin
fotoðraflarýný çekiniz.

Evet

Evet

Hayýr

c
(Açýklýk
Önceliði)

Alan derinliðini kontrol etmek üzere
istenen açýklýðý ayarlamanýza imkan verir.
Arka zemini bulanýk yapmak veya
keskinleþtirmek için kullanýn.

Evet

Hayýr

Evet

a (Manuel)

Resmi yaratýcý bir þekilde çekmek
amacýyla obtüratör hýzýný ve açýklýðý
ayarlamanýza imkan verir.

Hayýr

Evet

Evet

p (Ampul)

Havai fiþekler ve gece sahneleri gibi
yavaþ obtüratör hýzlarý gerektiren resimler
çekmenize imkan verir.

Hayýr

Hayýr

Evet
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e(Program) Modunun Kullanýmý
Uygun pozlamalý resim çekmek için obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri otomatik olarak ayarlanýr.
Pozlamayý ayarlamak için aþaðýdaki iþlemi uygulayýnýz.

1

2

Mod kadranýný e kýsmýna
ayarlayýnýz.

mc düðmesine basýlýrken
e-kadraný çeviriniz ve pozlamayý
ayarlayýnýz.

5

Pozlama ayarlanýrken obtüratör hýzý ve açýklýk
deðeri de görüntülenir.

EV Telafisi
(EV Compensation)

• EV Telafisini 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarý ile ayarlayýnýz. [A Custom Setting]
menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýnda pozlama ayarý
basamaklarýný ayarlayýnýz. (s.144)
• Belirlenen kriterle uygun pozlama ayarlanamazsa
hassasiyeti otomatik olarak düzeltebilirsiniz.
Fn menüsünde [Sensitivity] kýsmýný [AUTO]
olarak ayarlayýnýz. (s.117)
• Açýklýk halkalý bir objektif kullandýðýnýz zaman
otomatik-kilit düðmesine basýlý tutarken açýklýðý
s konumuna ayarlayýnýz.

Fonksiyon Referansý

Vizörde ve LCD ekranda EV Telafisi
görüntülenir.
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b (Obtüratör Önceliði) Modunun Kullanýmý
Obtüratör hýzýný daha hýzlý olarak ayarlayýnýz ve hýzlý hareket eden nesnelerin resimlerini
duruyormuþçasýna çekiniz veya obtüratörü yavaþlatýnýz ve nesnenin hareketini vurgulayan
fotoðraflar çekiniz.
Obtüratör hýzýna baðlý olarak açýklýk deðeri uygun pozlamaya otomatik olarak ayarlanýr.
1 Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti (s.130)

1

5
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2

Mod kadranýný b olarak
ayarlayýnýz.

E-kadraný çeviriniz ve obtüratör
hýzýný ayarlayýnýz.

Obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri vizörde
ve LCD panelde görüntülenir.
• mc düðmesine basarken e-kadraný çeviriniz ve EV Telafi deðerini deðiþtiriniz. (s.143)
• Obtüratör hýzýný 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarýyla ayarlayýnýz. [A Custom Setting]
menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.144)
• Belirlenen kriterle uygun pozlama ayarlanamazsa hassasiyeti otomatik olarak
düzeltebilirsiniz. Fn menüsünde [Sensitivity] kýsmýný [AUTO] olarak ayarlayýnýz. (s.117)
• Açýklýk halkalý bir objektif kullandýðýnýz zaman
otomatik-kilit düðmesine basýlý tutarken açýklýðý
s konumuna ayarlayýnýz.
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Pozlama Uyarýsý
Eðer nesne çok parlak veya çok karanlýk ise,
vizörde ve LCD ekranda açýklýk deðeri yanýp
sönecektir. Eðer nesne çok parlak ise, daha hýzlý bir
obtüratör hýzý belirleyiniz. Eðer çok karanlýksa daha
yavaþ bir obtüratör hýzý seçiniz. Açýklýk deðeri göstergesinin yanýp sönmesi durduðu
zaman, uygun pozlama ile resmi çekebilirsiniz.
Eðer hem nesne hem de açýklýk deðeri yanýp sönüyorsa, bu, ölçme mesafesinin dýþýnda
olunduðu anlamýna gelir ve obtüratör hýzý ayarlansa bile uygun pozlama elde edilemez.
Eðer nesne çok parlak ise bir ND (Nötr Yoðunluk) filtresi kullanýnýz.
Eðer çok karanlýk ise bir flaþ kullanýnýz.

5
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b (Açýklýk Önceliði) Modunun Kullanýmý
Alan derinliðini kontrol etmek için açýklýðý ayarlayýnýz. Açýklýk büyük bir deðere ayarlandýðýnda
alan derinliði daha derindir ve odaklanan nesnenin önü ve arkasý berraktýr. Açýklýk küçük bir
deðere ayarlandýðýnda alan derinliði daha sýðdýr ve odaklanan nesnenin önü ve arkasý bulanýktýr.
Açýklýk deðerine baðlý olarak obtüratör hýzý uygun pozlamaya otomatik olarak ayarlanýr.
1 Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti (s.130)

1

5
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2

Mod kadranýný c olarak
ayarlayýnýz.

E-kadraný çeviriniz ve açýklýk
deðerini ayarlayýnýz.

Obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri vizörde
ve LCD panelde görüntülenir.
• mc düðmesine basarken e-kadraný çeviriniz ve EV Telafi deðerini deðiþtiriniz. (s.143)
• Açýklýk deðerini 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarýyla ayarlayýnýz. [A Custom Setting]
menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.143)
• Belirlenen kriterle uygun pozlama ayarlanamazsa hassasiyeti otomatik olarak
düzeltebilirsiniz. Fn menüsünde [Sensitivity] kýsmýný [AUTO] olarak ayarlayýnýz. (s.117)
• Açýklýk halkalý bir objektif kullandýðýnýz zaman
otomatik-kilit düðmesine basýlý tutarken açýklýðý
s konumuna ayarlayýnýz.
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Pozlama Uyarýsý
Eðer nesne çok parlak veya karanlýk ise, obtüratör
hýzý vizörde ve LCD panelde yanýp sönecektir.
Eðer nesne çok parlak ise, açýklýðý daha küçük
(daha büyük sayý) olarak, çok karanlýk ise açýklýðý
daha öteye (daha küçük sayý) ayarlayýnýz. Yanýp sönme sona erdiði zaman resmi
çekebilirsiniz.
Eðer hem nesne hem de açýklýk deðeri yanýp sönüyorsa, bu, ölçme mesafesinin dýþýnda
olunduðu anlamýna gelir ve açýklýk ayarlansa bile uygun pozlama elde edilemez.
Eðer nesne çok parlak ise bir ND (Nötr Yoðunluk) filtresi kullanýnýz.
Eðer çok karanlýk ise bir flaþ kullanýnýz.

5
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a (Manuel) Modun Kullanýmý
Obtüratör hýzý ve açýklýk deðerini ayarlayabilirsiniz. Bu mod, bu ayarlarýn birleþtirilmesi ile
tercihinize uygun resimler çekmek için uygundur. Ayný obtüratör hýzý ve açýklýk ayar
kombinasyonunun kullanýlmasý ile fotoðraf çekimi ya da amaçlanan þekilde düþük pozlamalý
(daha karanlýk) ya da yüksek pozlamalý (daha parlak) fotoðraflar çekmek için uygundur.
1 Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti (s.130)

1

5
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2

3

Mod kadranýný a olarak
ayarlayýnýz.

E-kadraný çeviriniz ve obtüratör
hýzýný ayarlayýnýz.

mc düðmesine bastýðýnýz
esnada e-kadraný çeviriniz
ve açýklýðý ayarlayýnýz.
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Obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri vizörde ve LCD
ekranda görüntülenir. Obtüratör hýzý ve açýklýk
için ayarlanan deðer vizörde altý çizgili olarak
belirir. Obtüratör hýzý veya açýklýk deðeri
ayarlanýrken uygun pozlamadan (EV deðeri)
olan aradaki fark vizörün sað alt kýsmýnda belirir.
[0.0] görüntülendiðinde uygun pozlama
ayarlanmýþtýr.

Uygun pozlamadan olan fark

• a (Manual) modunda, hassasiyet [AUTO] olduðu zaman hassasiyet deðeri ISO 200’e
eþittir.
• Uygun pozlamadan olan fark ±3.0 deðerinin üzerindeyse vizör göstergesi yanýp söner.
• Obtüratör hýzý ve açýklýk deðerlerini 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarýyla ayarlayýnýz.
[A Custom Setting] menüsünde [Expsr Setting Steps (Pozl. Ayar Basamaklarý)] kýsmýný
ayarlayýnýz. (s.144)
• Açýklýk halkalý bir objektif kullandýðýnýz zaman
otomatik-kilit düðmesine basýlý tutarken açýklýðý
s konumuna ayarlayýnýz.

5

Obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri yanýp sönüyorsa
ölçme alanýnýn dýþýnda olunduðu anlaþýlmalýdýr.
Eðer nesne çok parlak ise bir ND (Nötr Yoðunluk)
filtresi kullanýnýz.
Eðer çok karanlýk ise bir flaþ kullanýnýz.
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Pozlama Uyarýsý
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L Düðmesi Hakkýnda
Açýklýk ve obtüratör hýzý, eðer a (Manuel) modunda L düðmesine basýlýrsa bu anda
uygun pozlamaya otomatik olarak ayarlanýr. [A Custom Setting] menüsünde
[AE-L bttn on M expsr] kýsmýnda aþaðýdaki üç adet ayar metodundan birini seçebilirsiniz.
1

Program Satýrý

2

Tv Geçiþ

Açýklýk ve obtüratör hýzý otomatik olarak ayarlanýr.
Açýklýk kilitlenir ve obtüratör hýzý otomatik olarak ayarlanýr.

3

Av Geçiþ

Obtüratör kilitlenir ve açýklýk otomatik olarak ayarlanýr.

Objektif açýklýðý s konumuna ayarlý olmadýðý zaman obtüratör hýzý objektif açýklýðýna
göre uygun pozlamaya ayarlanýr.
1 [Using Aperture Ring] hakkýnda Notlar (s.184)

p (Ampul) Modunun Kullanýlmasý
Bu mod gece ortamýnda ve havai fiþek çekimi yapýlmasý için gerekli olan uzun pozlamalar
için kullanýþlýdýr.
Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe obtüratör açýk kalýr.

5
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1

Mod kadranýný p olarak
ayarlayýnýz.

• Açýklýk deðerini ayarlamak için e-kadraný çeviriniz.
• Açýklýk deðerini 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarýyla ayarlayýnýz. [A Custom Setting]
menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.144)
• p (Ampul) modunu kullandýðýnýz zaman, kameranýn sarsýlmasýný önlemek için güçlü bir
tripod ve kablo düðme CS-205 (opsiyonel) kullanýnýz. Kablo düðmeyi kablo düðme
terminaline takýnýz (s.15).
• Uzaktan kumanda çekim modu kullanýldýðý zaman ampul çekim mümkündür (s.15).
Opsiyonel uzaktan kumandanýn deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe obtüratör
açýk kalýr.
• Parazit azaltýmý, düþük obtüratör hýzýnýn sebep olduðu paraziti (fotoðraf kabalýðý ya da
pürüzlülüðü) azaltan bir iþlemdir. [A Custom Setting] menüsünde [Noise Reduction
(Parazit Azaltýmý)] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.102)
• p (Ampul) modunda iken, hassasiyet [AUTO] olduðunda hassasiyet deðeri ISO 200’e
eþittir.
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Pozlamanýn Ayarlanmasý
Resminizi amaçlý olarak yüksek pozlamanýza (parlaklýk) ya da düþük-pozlamanýza (karanlýk)
imkan verir. EV Telafisini –2 ila +2 (EV) arasýnda 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarý þeklinde
ayarlayabilirsiniz.
[A Custom Setting] menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) ayarýný
yapýnýz. (s.144)

1

mc düðmesine basýldýðý anda
e-kadran ile telafiyi ayarlayýnýz.

mc düðmesi

5

Vizörde telafi deðerini onaylayýnýz.
Telafi esnasýnda m görüntülenir.
Eðer flaþ telafisi ayarlanýrsa, flaþ çýktýðý zaman
m yanýp söner.

Telafi deðeri

Pozlama modu a (Manuel) ya da p (Ampul) modu olarak ayarlandýðý zaman pozlama
telafisi mevcut deðildir.

Kameranýn kapatýlmasý ya da baþka bir pozlama modunun ayarlanmasý ile pozlama telafisi
iptal edilemez.

Fonksiyon Referansý

2
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Pozlama Ayar Adýmlarýnýn Deðiþtirilmesi
[A Custom Setting] menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýnda
Pozlama Ayar Adýmlarýný 1/2 EV ya da 1/3 EV basamaklarý ile ayarlayýnýz.
Expsr Setting Steps
1/2 EV Steps
1/3 EV Steps

Exposure setting steps
are set to 1/2 EV

Çekimden Önce Pozlamanýn Kaydedilmesi (AE Kilidi)
AE Kilidi, resmi çekmeden önce pozlamayý hafýzaya alan bir fonksiyondur. Nesne çok küçük
ya da arkadan aydýnlatmalý olduðunda veya uygun bir pozlama ayarý elde edilmesinin zor
olduðu durumlarda bunu kullanýnýz.

5
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1

L düðmesine basýnýz.
Kamera bu anda pozlamayý (parlaklýk)
hafýzaya alýr.
Kilidi çözmek için tekrar buna basýnýz.

• AE kilidi etkin halde iken vizörde @ görüntülenir. (s.20)
• L düðmesi býrakýldýktan sonra pozlama, ölçme zamanlayýcýsýnýn iki katý kadar süre
için hafýzada kalýr. L düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe ya da deklanþör düðmesine
yarýya kadar basýlý tutulduðu müddetçe pozlama kilitli kalýr.
• L düðmesine basýldýðýnda bir bip sesi duyulacaktýr. Bip sesi kapatýlabilir. (s.166)
• Pozlama modu a (Manuel) ya da p (Ambul) modunda iken AE kilidi mevcut deðildir.
• Maksimum açýklýðýn odaksal uzunluða göre deðiþtiði bir zoom objektif kullanýldýðýnda AE
kilidi etkin olduðu durumda bile obtüratör hýzý ve açýklýk deðerinin kombinasyonu
zoom’lama konumuna baðlý olarak deðiþir. Ancak, pozlama deðeri deðiþmez ve resim,
AE kilidi ile ayarlanan parlaklýk seviyesinde alýnýr.
• Eðer pozlama modu a (Manuel) ise, L düðmesine basýldýðý zaman açýklýk ve/veya
obtüratör hýzý otomatik olarak uygun pozlamayý oluþturmak üzere ayarlanýr. (s.166)
• Odak kilitlendiði zaman pozlama sabitlenebilir. [A Custom Setting] menüsünde
[AE-L with AF locked] (AF kilitli AE-L) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.127)
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Pozlama ve Çekimin Deðiþtirilmesi
(Otomatik Parantez)
Deklanþör düðmesine basýldýðý zaman farklý pozlamalarla sürekli resimler çekebilirsiniz.
Ýlk kare hiçbir telafi olmaksýzýn pozlanýr, ikinci kare düþük pozlanýr (negatif telafi) ve üçüncüsü
de yüksek pozlanýr (pozitif telafi).

Normal pozlama

1

Düþük pozlama

Çekim modunda { düðmesine
basýnýz.

Yüksek pozlama

Fn

5
OK

AUTO

Fn

2

Exit

Dört-yollu düðmeye (m) basýnýz.
Geçiþ Modu seçenekleri ekraný belirir.

3

Dört-yollu düðmeyi (p) kullanarak
V (Otomatik Parantez) seçiniz.
Drive Mode
Auto Bracket

OK

OK
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Fn menüsü belirir.

146

4

4 düðmesine basýnýz.
Kamera Fn menu ekranýnda döner.

5

{ düðmesine basýnýz.
Çekim hazýrdýr ve LCD ekranda ] görüntülenir.

6

Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Odaklama yapýldýðý zaman vizörde odak göstergesi ] belirir.

5

7

Deklanþöre tam olarak basýnýz.
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Üç sürekli resim çekilecektir; birincisi telafisiz, ikincisi negatif telafili ve üçüncüsü pozitif
telafili olmak üzere.
• [A Rec. Mode] kýsmýndaki [AF Mode], l (Tekli mod) olarak ayarlandýðýnda, odak
ilk kare konumunda kilitlenir ve sonrasýndaki sürekli kareler için kullanýlýr.
• Otomatik parantezleme esnasýnda parmaðýnýzý deklanþör düðmesinden çektiðinizde,
otomatik parantezleme pozlama ayarý, ölçme zamanlayýcýsýnýn (fabrika ayarý 20
saniyedir) (s.133) iki katý kadar süre için etkili olarak kalýr; bir sonraki resim bir sonraki
telafi deðeri ile çekilebilir. Bu durumda, otomatik odaklama her bir kare bazýnda çalýþýr.
Ölçme zamanlayýcýsýnýn (fabrika ayarý 20 saniyedir) iki katý kadar süre geçtikten sonra,
kamera ilk resmi çekmek üzere ayarlara döner.
• Yalnýzca flaþ çýkýþýný sürekli olarak deðiþtirmek için Otomatik Parantezi dahili flaþ ya
da harici flaþ (yalnýzca otomatik P-TTL) ile birlikte kullanabilirsiniz. Ancak harici bir flaþ
kullanýldýðýnda, üç sürekli kare çekmek üzere deklanþör düðmesine basýlý tutulmasý,
ikinci ve üçüncü karenin flaþ tam olarak dolmadan çekilmesine neden olabilir. Flaþýn
dolduðundan emin olduktan sonra her zaman tek bir seferde bir kare çekimi yapýnýz.
• Pozlama modu p (Bulb) moduna ayarlandýðýnda Otomatik Parantez mevcut deðildir.
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Otomatik Parantez Ayarý
Otomatik Parantezin çekim sýrasýný ve adýmlarýný deðiþtiriniz.
1/2 EV

Parantezleme miktarý
(Adým aralýðý)

1/3 EV

Fotoðraf çekimi

±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
0 ´ – ´ +, – ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ –

* [A Custom Setting] menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýnda
adým aralýklarýný ayarlayýnýz. (s.100)
[A Rec. Mode] menüsünde [Auto Bracket] (Otomatik Parantez) olarak ayarlayýnýz. (s.100)
Auto Bracket
Bracketng amount
Shooting images

0.5
0

5

Otomatik parantezleme modunu yalnýzca, iþlemi pozlama telafisi ile birleþtirerek düþük
pozlanmýþ veya yüksek pozlanmýþ çekimler için kullanabilirsiniz (s.143). Otomatik
parantezleme her iki durumda, belirlenen pozlama telafi deðeri bazýnda gerçekleþtirilir.
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Yalnýzca Yüksek Pozlanmýþ veya Düþük Pozlanmýþ Resimler
Çekilmesi

Kompozisyonun, Pozlamanýn ve Odaðýn
Çekimden Önce Kontrol Edilmesi
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Alan derinliðini, kompozisyonu, pozlamayý ve odaðý bir resim çekmeden önce kontrol etmek
için ön izleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 2 adet ön izleme metodu vardýr.
Dijital Ön Ýzleme

Kompozisyon, pozlama ve odaðý LCD ekranda kontrol etmek için.

Optik Ön Ýzleme

Vizörle alan derinliðini kontrol etmek için.

[A Custom Setting] menüsünde [Preview Method] (Ön Ýzleme Metodu) kýsmýnda ön izleme
metodunu seçiniz (s.103). Fabrika ayarý Dijital Ön Ýzleme þeklindedir.

Ön Ýzlemenin Görüntülenmesi
Dijital ön izleme veya optik ön izlemeyi görüntüleyiniz.

Dijital Ön Ýzlemenýn Görüntülenmesi

5
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1

Nesneye odaklanýnýz, sonrasýnda
resmi vizörde oluþturunuz ve ana
düðmeyi | kýsmýna hareket ettiriniz.
Ön izleme esnasýnda LCD ekranda (|) simgesi
belirir ve burada kompozisyonu, pozlamayý ve
odaðý kontrol edebilirsiniz.
Dijital Ön Ýzlemeyi bitirmek ve odaklamayý baþlatmak
için yarýya kadar deklanþör düðmesine basýnýz.
Dijital Ön Ýzlemede görüntülenen fotoðraf
kaydedilmez.
• Yüksek pozlanmýþ alan uyarýsýný veya histogramý Dijital Ön Ýzlemede görüntüleyebilirsiniz.
[Q Playback] menüsünde [Preview Display] (s.174) ayarlayýnýz.
• Dijital Ön Ýzleme için maksimum ekran süresi 60 saniyedir.
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Optik Ön Ýzlemenin Görüntülenmesi

1

2

Nesneyi AF çerçevesinin içine
yerleþtiriniz ve deklanþör düðmesine
yarýya kadar basýnýz.

Vizörden baktýðýnýz esnada ana
düðmeyi | kýsmýna çeviriniz.
Ana düðme açýk iken vizörde alan derinliðini
kontrol edebilirsiniz |.

5

Ön Ýzleme Metodunun Seçilmesi
Ana düðme ön izleme konumuna (|) getirildiði zaman kulllanýlacak olan ön izleme metodunu
seçiniz. Fabrika varsayýlan ayarý Dijital Ön Ýzleme þeklindedir.
Dijital Ön Ýzleme

Bir resim çekmeden önce kompozisyon, pozlama ve odaðý LCD ekranda
kontrol etmek için.

Optik Ön Ýzleme

Vizörle alan derinliðini kontrol etmek için.

[A Custom Setting] menüsünde [Preview Method] (Ön Ýzleme Metodu) ayarlayýnýz. (s.103)
Preview Method
Digital Preview
Optical Preview

For checking exposure,
composition and focus
w/LCD before shooting
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• Vizörde hiçbir çekim bilgisi görüntülenmez ve ana düðme, ön izleme (|) konumunda
bulunuyorken deklanþöre basýlamaz.
• Tüm pozlama modlarýnda alan derinliðini kontrol edebilirsiniz.
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Dahili Flaþýn Kullanýlmasý

Flaþ Çýkýþýnýn Telafi Edilmesi
Flaþ çýkýþýný –2.0 ila +1.0 aralýðýnda deðiþtirebilirsiniz. 1/2 EV ve 1/3 EV için Flaþ Telafi
deðerleri aþaðýdaki gibidir.
Adým Aralýðý

Flaþ Telafisi

1/2 EV

––2.0, –1.5, –1.0, –0.5, 0.0, +0.5, +1.0

1/3 EV

––2.0, –1.7, –1.3, –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0

* [A Custom Setting] menüsünde [Expsr Setting Steps] (Pozl. Ayar Basamaklarý) kýsmýnda
adým aralýklarýný ayarlayýnýz. (s.144)
[A Rec. Mode] menüsünde [Flash Exp. Comp.] (Flaþ Pzl. Olþ.) olarak ayarlayýnýz. (s.100)
Rec. Mode

5
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Auto Bracket
AE Metering
Swtch dst msr pt
AF Mode
Flash Exp. Comp.
Cancel

1.0
0.5
0.0
0.5
OK

OK

• Flaþ Telafisi esnasýnda flaþ çýktýðý zaman vizörde m yanýp söner. (s.20)
• Artý (+) tarafýna düzeltme yapýldýðý zaman maksimum flaþ çýkýþý aþýlýrsa hiçbir telafi etkili
olmayacaktýr.
• Eðer nesne çok yakýn, açýklýk düþük veya hassasiyet yüksek ise eksi (–) tarafýna telafi
edilmesi fotoðrafý etkileyemez.
• Bu flaþ telafisi, P-TTL otomatik flaþ modunu destekleyen harici flaþ üniteleri için de etkilidir.
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Flaþ Dolarken Çekime Ýmkan Verilmesi
Flaþ dolmakta iken çekim yapmayý mümkün hale getirebilirsiniz.
[A Custom Setting] menüsünde [Release when Chrging] (Þarj anýnda Bslms) için [On]
ayarlayýnýz (s.103). Fabrika ayarý olarak flaþ dolmakta iken resim çekilemez.
Release when Chrging
Off
On

Enables shutter release
while the built-in
flash is charging

Her bir Pozlama Modunda Flaþ Özellikleri
5
• Hareketli bir nesneyi çekerken bulanýklýk etkisini deðiþtirmek için flaþý kullanabilirsiniz.
• Flaþlý bir fotoðraf çekimi için istediðiniz obtüratör hýzýný 1/180 san. ya da daha yavaþ
ayarlayabilirsiniz.
• Açýklýk deðeri otomatik olarak çevre parlaklýðýna göre deðiþir.
• DA, D FA, FA J, FA, F ya da A haricindeki bir objektif kullanýldýðýnda, obtüratör hýzý 1/180
olarak sabitlenir.

Flaþýn Av (Açýklýk Önceliði) Modunda Kullanýmý
• Alan derinliðini deðiþtirmek ya da uzaktaki bir nesneyi çekmek istediðinizde flaþlý bir fotoðraf
çekmek için istenen açýklýðý ayarlayabilirsiniz.
• Obtüratör hýzý, çevre parlaklýðýna göre otomatik olarak deðiþir.
• Obtüratör hýzý 1/180 san.’den kamera sarsýlmasýný azaltan herhangi bir yavaþ obtüratör
hýzýna (s.42) otomatik olarak geçer. En düþük obtüratör hýzý kullanýmdaki objektifin odaksal
uzunluðuna baðlýdýr.
• DA, D FA, FA J, FA, F ya da A haricindeki bir objektif kullanýldýðýnda, obtüratör hýzý 1/180
olarak sabitlenir.
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Flaþýn b (Obtüratör Önceliði) Modunda Kullanýmý
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Yavaþ-Senk. Modunun Kullanýmý
Arka zeminde gün batýmý ile portreler çekerken yavaþ-senk. modunu kullanabilirsiniz.
Hem portre hem de arka zemin en güzel þekilde yakalanýr.
• Yavaþ-senk. modu obtüratör hýzýný yavaþlatýr. Kameranýn sarsýlmasýný önlemek için bir
tripod kullanýnýz. Eðer nesne haraket ederse resim de bulanýk olacaktýr.
• Yavaþ-senk. modlu çekim harici bir flaþla da gerçekleþtirilebilir.

b (Obtüratör Önceliði) Modunun Kullanýmý
1 Mod kadranýný b olarak ayarlayýnýz.
b (Obtüratör Önceliði) modu ayarlanýr.
2 Ýstenen obtüratör hýzýný ayarlamak için e-kadraný kullanýnýz.
Obtüratör hýzý ayarlandýðýnda açýklýk deðeri yanýp sönüyorsa arka zemin düzgün þekilde
düzeltilmez. Obtüratör hýzýný, açýklýk yanýp sönmeyecek þekilde ayarlayýnýz.
3 K düðmesine basýnýz.
Flaþ açýlýr.
4 Resmi çekiniz.

a (Manuel) Modun Kullanýmý

5
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1 Mod kadranýný a olarak ayarlayýnýz.
a (Manuel) modu ayarlanýr.
2 Doðru pozlamayý elde etmek için obtüratör hýzý (1/180 san. altýnda) ve açýklýk deðerini
ayarlayýnýz.
3 K düðmesine basýnýz.
Flaþ açýlýr.
a (Manuel) modda, çekimden önce herhangi bir zamanda flaþý yükseltebilirsiniz.
4 Resmi çekiniz.

Dahili Flaþ Kullanýldýðý zaman Mesafe ve Açýklýk
Flaþla çekim yapýlýrken kýlavuz sayý, açýklýk ve mesafe arasýnda belirli bir kriter gereklidir.
Eðer flaþ yeterli deðilse çekim koþullarýný hesaplayýnýz ve ayarlayýnýz.
Dahili flaþ kýlavuz sayýsý
Hassasiyet

Dahili flaþ kýlavuz sayýsý

ISO 200

15.6

ISO 400

22

ISO 800

31

ISO 1600

44

ISO 3200

62
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Açýklý Deðerinden Çekim Mesafesinin Hesaplanmasý
Aþaðýdaki denklem açýklýk deðerleri için flaþýn mesafesini hesaplar.
Maksimum flaþ mesafesi L1 = Kýlavuz sayý ÷ Seçilen açýklýk
Minimum flaþ mesafesi L2 = Maksimum flaþ mesafesi ÷ 5*
* Yukarýdaki formülde kullanýlan 5 deðeri yalnýzca flaþ tek baþýna
kullanýldýðýnda geçerli olan sabit bir deðerdir.
Örnek
Hassasiyet [ISO 200] ve açýklýk deðeri F4 olduðu durumda
L1 = 15.6 ÷ 4 = yaklaþýk 3.9 (m)
L2 = 3.9 ÷ 5 = yaklaþýk 0.8 (m)
Böylece, flaþ yaklaþýk 0.8 m ila 3.9 m arasýndaki bir mesafede kullanýlabilir.
Mesafe 0.7 m’den daha az olduðunda flaþ kullanýlamaz. Flaþ 0.7 m’den daha yakýnda
kullanýldýðý zaman, resmin kenarlarýnda kararma oluþur, ýþýk düzensiz biçimde yayýlýr
ve resim yüksek-pozlanabilir.

Çekim Mesafesinden Açýklýk Deðerinin Hesaplanmasý
Aþaðýdaki denklem çekim mesafaleri için açýklýk deðerini hesaplar.
Kullanýlan açýklýk deðeri F = Kýlavuz sayý ÷ Çekim mesafesi

Eðer sonuçtaki sayý (yukarýdaki örnekte 3) bir objektif açýklýðý olarak mevcut deðilse,
en yakýn olan daha küçük sayý (yukaridaki örnekte 2.8) genellikle kullanýlýr.

5
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Hassasiyet [ISO 200] ve çekim mesafesi 5.2 m olduðunda açýklýk deðeri:
F = 15.6 ÷ 5.2 = 3

154
Dahili Flaþla DA, D FA, FA J, FA ve F Objektif Uyumluluðu
DA, D FA, FA J, FA ve F objektifler r örtüsüz olarak kullanýldýðýnda dahili flaþ
uyumluluðu aþaðýda gösterilmiþtir.
Evet : Mevcut
#
: Diðer faktörlere baðlý olarak mevcut
Hayýr : Köþelerde oluþan kararmadan dolayý mevcut deðil
Aþaðýdakiler bir örtü olmaksýzýn elde edilmiþtir.
Objektif Ýsmi

5

Uyumluluk

Fonksiyon Referansý

DA Balýk-gözü
10-17 mm F3.5-4.5ED (IF)

Hayýr

F Balýk-gözü
17-28 mm F3.5-4.5

#

DA12-24 mm F4ED AL

Hayýr

DA16-45 mm F4ED AL

#

FA J18-35 mm F4-5.6AL

Evet

DA18-55 mm F3.5-5.6AL

Evet

FA20-35 mm F4AL

Evet

FA24-90 mm F3.5-4.5AL (IF)

Evet

FA28-70 mm F4AL

Evet

FA28-70 mm F2.8AL

#

FA J28-80 mm F3.5-5.6

Evet

FA28-80 mm F3.5-5.6

Evet

FA28-90 mm F3.5-5.6

Evet

FA28-105 mm F4-5.6

Evet

FA28-105 mm F4-5.6 (IF)

Evet

FA28-105 mm F3.2-4.5AL (IF)

Evet

FA28-200 mm F3.8-5.6AL (IF)

Evet

FA35-80 mm F4-5.6

Evet

DA50-200 mm F4-5.6ED

Evet

FA70-200 mm F4-5.6

Evet

FA J75-300 mm F4.5-5.8AL

Evet

FA80-200 mm F2.8ED (IF)

Evet

FA80-320 mm F4.5-5.6

Evet

FA80-200 mm F4.7-5.6

Evet

FA100-300 mm F4.7-5.8

Evet

FA250-600 mm F5.6ED (IF)

Hayýr

DA14 mm F2.8ED (IF)

Hayýr

Odak uzunluðu 20 mm’den daha az
olduðunda köþelerde kararma oluþabilir.

Odak uzunluðu 28 mm’den daha az olduðunda
veya odak uzunluðu 28 mm ve çekim
mesafesi 1 m’den daha az olduðunda,
köþelerde kararma oluþabilir.

Odak uzunluðu 28 mm ve çekim mesafesi
1 m’den daha az olduðunda köþelerde
kararma oluþabilir.
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Objektif Ýsmi
FA20 mm F2.8

Uyumluluk
Evet

FA24 mm F2AL (IF)

Evet

FA28 mm F2.8AL

Evet

FA31 mm F1.8AL Sýnýrlý

Evet

FA35 mm F2AL

Evet

DA40 mm F2.8 Sýnýrlý

Evet

FA43 mm F1.9 Sýnýrlý

Evet

FA50 mm F1.4

Evet

FA50 mm F1.7

Evet

FA77 mm F1.8 Sýnýrlý

Evet

FA85 mm F1.4 (IF)

Evet

FA135 mm F2.8 (IF)

Evet

FA200 mm F2.8ED (IF)

Evet
Hayýr

FA300 mm F4.5ED (IF)

Evet

FA400 mm F5.6ED (IF)

Evet

FA600 mm F4ED (IF)

Hayýr

D FA Makro 50 mm F2.8

Evet

D FA Makro 100 mm F2.8

Evet

FA Makro 50 mm F2.8

Evet

FA Makro 100 mm F2.8

Evet

FA Makro 100 mm F3.5

Evet

5

FA Macro 200 mm F4ED (IF)

Evet

FA Yumuþak 28 mm F2.8

#

Dahili flaþ her zaman tam olarak patlar.

FA Yumuþak 85 mm F2.8

#

Dahili flaþ her zaman tam olarak patlar.

Fonksiyon Referansý

FA300 mm F2.8ED (IF)

156
Bir Harici Flaþýn (Opsiyonel) Kullanýmý
Opsiyonel harici flaþýn AF540FGZ veya AF360FGZ kullanýmý ile P-TTL otomatik flaþ modu,
yüksek-hýz flaþ senk. modu ve kablosuz mod gibi çeþitli flaþ modlarýnýn kullanýmý mümkün
olur. Detaylar için aþaðýdaki çizelgeye bakýnýz.
(Evet: Mevcut #: Sýnýrlandýrýlmýþ Hayýr: Mevcut deðil)
Flaþ

5
Fonksiyon Referansý

Kamera Fonksiyonu

Dahili
Flaþ

AF540FGZ
AF360FGZ

Kýrmýzý-göz azaltmalý flaþ

Evet

Evet

Otomatik flaþ patlamasý

Evet

Evet

Flaþ dolduktan sonra, kamera otomatik olarak flaþ senk.
hýzýna geçer.

Evet

Evet

e (Program) modu ve b (Obtüratör Önceliði) modunda
açýklýk otomatik olarak ayarlanýr.

Evet

Evet

Vizörde otomatik kontrol

Hayýr

Hayýr

P-TTL otomatik flaþ (uygun hassasiyet: 200 - 3200)

Evet*1

Evet*1

Düþük-hýz senk.

Evet

Evet

Flaþ Pozlama Telafisi

Evet

Evet

AF aydýnlatýcý

Evet

Evet

Arka perde senk. flaþ*2

#*3

Evet

Kontrast-kontrol-senk. flaþ modu

#*4

Evet

Slave flaþ

Hayýr

Evet

Çoklu flaþ

Hayýr

Hayýr

Yüksek-hýz flaþ senk.

Hayýr

Evet

Kablosuz flaþ*5

Hayýr

Evet

*1
*2
*3
*4

DA, D FA, FA J, FA, F ya da A objektif kullanýldýðý zaman.
1/90 san. ya da daha düþük obtüratör hýzý.
Arka perde senk. flaþ için AF540FGZ veya AF360FGZ ile birleþtirilebilir.
AF540FGZ veya AF360FGZ ile birleþtirildiði zaman, flaþ patlamasýnýn 1/3’ü dahili flaþtan
ve 2/3’ü harici flaþtan elde edilir.
*5 Ýki ya da daha çok AF540FGZ veya AF360FGZ ünitesine ihtiyaç duyulur.
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AF360FGZ için LCD Panel Ekraný Hakkýnda
AF360FGZ, FORMAT boyutunu [DIGITAL] olarak ayarlama fonksiyonuna sahip deðildir
ancak standart 35-mm formatý ve r arasýndaki görüþ açýsý arasýndaki fark, kullanýlan
objektifin (DA, D FA, FA J, FA veya F objektifler kullanýldýðýnda) odaksal uzunluðu bazýnda
otomatik olarak hesaplanýr.
r pozlama ölçüm zamanlayýcýsý açýk olduðu zaman dönüþtürme göstergesi belirir ve
format boyutu göstergesi kaybolur (pozlama ölçme zamanlayýcýsý kapatýldýðý zaman 35 mm
format ekranýna dönülür).
Objektif odak uzunluðu

AF360FGZ
LCD panel

Pozlama
ölçme
zamanlayýcýsý
Kapalý
Pozlama
ölçme
zamanlayýcýsý
Açýk

85mm

77mm

50mm

35mm

85mm

70mm

50mm

58mm

48mm

34mm

28mm

24mm

20mm

18mm

35mm

28mm

24mm*

24mm

19mm

16mm*

* Geniþ açý panelinin kullanýlmasý

P-TTL Otomatik Modu

1
2
3
4

Hot shoe kapaðýný kaldýrýnýz ve harici flaþý ekleyiniz (AF540FGZ veya AF360FGZ).
Kamerayý ve harici flaþý açýnýz.
Harici flaþ modunu [P-TTL auto] olarak ayarlayýnýz.
Harici flaþýn tam olarak dolu olduðunu saptayýnýz ve sonrasýnda resmi çekiniz.
•
•
•
•

P-TTL otomatik yalnýzca AF540FGZ veya AF360FGZ flaþ ünitesi ile mevcuttur.
Flaþ hazýr olduðu zaman (tam dolu halde) vizörde b yanacaktýr.
Ýþletim metodu ve etkili mesafe gibi detaylar için, lütfen harici flaþ kýlavuzuna bakýnýz.
Flaþ Modu g ya da i olduðunda nesne yeteri kadar parlak olmadýðý zaman flaþ patlamaz.
Yani bu, gün ýþýðý-senk. çekim için uygun olmayabilir.
• Kameraya herhangi bir harici flaþ ünitesi ekli olduðu zaman flaþ çýkarma düðmesine asla
basmayýnýz. Dahili flaþ harici flaþa çarpacaktýr. Her ikisini ayný zamanda kullanmak
istiyorsanýz, baðlantý metodu için bakýnýz s.160.

Fonksiyon Referansý

Bu flaþ modunu the AF540FGZ veya AF360FGZ flaþ ünitesi ile kullanýnýz. Flaþ modu [P-TTL
auto] olarak ayarlandýðýnda, 16-segment ölçme kullanýlarak resim çekmeden hemen önce
flaþ ön-patlama yapar ve daha hassas kontrol imkaný saðlar. P-TTL otomatik, iki ya da daha
çok AF540FGZ veya AF360FGZ ünitesi kullanýldýðý zaman kablosuz flaþ modunda mevcuttur.

5
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Yüksek-Hýz Flaþ Senk. Modunun Kullanýmý
AF540FGZ veya AF360FGZ ile, 1/180 saniyeden fazla bir obtüratör hýzý ile bir resim çekmek
için flaþ patlatýlabilir. Yüksek-hýz flaþ senk. kameraya eklenmiþ olan flaþ ile ya da kablosuz
olarak kullanýlabilir.

Kameradaki AF540FGZ veya AF360FGZ’nin Takýlmasý ve Kullanýmý
1
2
3
4
5

Hot shoe kapaðýný kaldýrýnýz ve harici flaþý ekleyiniz (AF540FGZ veya AF360FGZ).
Kamera mod kadranýný çeviriniz ve pozlama modunu b ya da a olarak ayarlayýnýz.
Kamerayý ve harici flaþý açýnýz.
Harici flaþ senk. modunu b (yüksek-hýz flaþ senk.) olarak ayarlayýnýz.
Harici flaþýn tam olarak dolu olduðunu teyit ediniz ve sonrasýnda resmi çekiniz.
• Flaþ hazýr olduðu zaman (tam dolu halde) vizörde b yanacaktýr.
• Yüksek-hýz flaþ senk. yalnýzca obtüratör hýzý 1/180 san.’den daha hýzlý olduðunda
mevcuttur.
• Pozlama modu p (Ampul) olarak ayarlandýðýnda yüksek-hýz flaþ senk. mevcuttur.

5
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Kablosuz Modda Kullaným
Ýki harici flaþý (AF540FGZ veya AF360FGZ) kullanarak bir kablo yoluyla kamerayý ve flaþý
baðlamadan flaþý kullanarak çekim yapabilirsiniz. Yüksek-hýz senk. modu kablosuz modda
da mevcuttur.
Ýki harici flaþýn (AF540FGZ veya AF360FGZ) ayný kanala ayarladýðýnýzdan emin olunuz.
Detaylar için AF540FGZ veya AF360FGZ kullaným kýlavuzuna bakýnýz.
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Kablosuz Modda Kullaným
1
2
3
4

Harici flaþý (AF540FGZ veya AF360FGZ) istenen yere yerleþtiriniz.
Yukarýdaki harici flaþýn güç düðmesini [WIRELESS] olarak ayarlayýnýz.
Yukarýdaki harici flaþýn kablosuz modunu [S] (Slave) olarak ayarlayýnýz.
Kamerayý açýnýz ve sonrasýnda mod kadranýný çeviriniz ve pozlama modunu e, b, c
ya da a moduna ayarlayýnýz.
5 Kameradaki harici flaþýn güç düðmesini [WIRELESS] olarak ayarlayýnýz.
6 Kameradaki harici flaþýn kablosuz modunu a (Ana) veya A (Kontrol) olarak ayarlayýnýz.
• Dahili flaþ için kablosuz mod mevcut deðildir.
• Harici flaþýn kablosuz slave modunu [SLAVE1] olarak ayarlayýnýz.

Kablosuz Flaþ Kontrolü (P-TTL Flaþ Modu)
Kablosuz flaþ için harici flaþ üniteleri kullanýldýðý zaman, flaþ patlamadan önce iki harici
flaþ ünitesi (AF540FGZ veya AF360FGZ) arasýnda aþaðýdaki bilgiler takas edilir.

Harici flaþýn kablosuz slave modunu [SLAVE1] olarak ayarlayýnýz.

5
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Deklanþöre tam olarak basýnýz.
1 Kameradaki flaþ ünitesi küçük bir kontrol flaþý (kameranýn flaþ modunu röleler)
üretir.
2 Harici kablosuz flaþ ünitesi küçük bir kontrol flaþý (nesnenin onayýný röleler)
üretir.
3 Kameradaki flaþ ünitesi küçük bir kontrol flaþý (harici kablosuz flaþ ünitesinin
flaþ çýkýþýný röleler) üretir.
* HS b (Yüksek hýzlý senk.) ayarlý olduðu zaman, flaþ periyot süresini rölelemek
için kameradaki flaþ ünitesi bir kez daha küçük bir kontrol flaþý üretecektir.
4 Harici flaþ ünitesi (üniteleri) ana flaþ olarak patlar.
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Kýrmýzý-Göz Azaltma
Kýrmýzý-göz azaltma, dahili flaþla olduðu gibi harici flaþla da mevcuttur. Bu, bazý flaþlarda
mevcut olmayabilir ya da kullaným þartlarýnda kýsýtlamalar getirilmiþ olabilir. s.156 kýsmýndaki
çizelgeye bakýnýz.
• Yalnýzca harici flaþ kullanýldýðýnda bile kýrmýzý-göz azaltma özelliði iþlev görür. (s.54)
• Harici flaþ, slave ünite olarak ya da kablosuz fonksiyonuna ayarlandýðý zaman kýrmýzýgöz azaltma kullanýlýrsa, kýrmýzý-göz azaltma için ön-flaþ harici flaþý tetikler. Bir slave
ünite kullanýldýðý zaman kýrmýzý-göz azaltmayý kullanmayýnýz.

Arka Perde Senk. Flaþ
Dahili flaþý, arka perde flaþ fonksiyonuna ayarlanmýþ bir harici flaþla (AF540FGZ veya
AF360FGZ) birlikte kullandýðýnýzda, dahili flaþ da bu modu kullanacaktýr. Çekimden önce
her iki flaþýn da tam olarak dolu olduðunu kontrol ediniz.

5

Dahili Flaþýn Harici Flaþla Birlikte Kullanýlmasý

Fonksiyon Referansý

Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi, hot shoe adaptörünü FG (opsiyonel) kamera hot shoe
kýsmýna ve bir off-camera shoe adaptörünü F (opsiyonel) harici flaþýn altýna ekleyiniz ve
bunlarý uzatma kablosu F5P (opsiyonel) ile birbirine baðlayýnýz. Off camera shoe adaptörü F,
tripodunuza sabitlenmek üzere bir tripod vidasý ile birlikte sunulmaktadýr.
Yalnýzca P-TTL otomatik flaþ, dahili flaþla kombinasyon halinde kullanýlabilir.
Dahili flaþla birleþtirildiðinde

161
Çoklu Flaþ Patlatýmý
Ýki ya da daha fazla flaþý (AF540FGZ veya AF360FGZ) birleþtirebilir veya bir harici flaþý dahili
flaþla birlikte kullanabilirsiniz. AF540FGZ’yi baðlamak için flaþtaki uzatma kablosu baðlantý
terminalini kullanabilirsiniz. AF360FGZ ünitelerini aþaðýdaki ünitede gösterildiði gibi
baðlayabilirsiniz. Kamera Dýþý Shoe Adaptöre F (opsiyonel) bir harici flaþ ya da Hot Shoe
Adaptörü F (opsiyonel) baðlayýnýz ve sonrasýnda Uzatma Kablosunu F5P (opsiyonel)
kullanarak baþka bir Kamera Dýþý Shoe Adaptörü F harici flaþa baðlayýnýz. Detaylar için flaþýn
kýlavuzuna bakýnýz.
• Bir Hat Shoe Tutacaðý örneðinde olduðu gibi farklý temas noktasý sayýsýna sahip olan
aksesuarlarla birleþtirmeyiniz. Ýþlev bozukluðu ortaya çýkabilir.
• Farklý üreticilerin flaþlarý ile birleþtirilmesi ekipmanýn bozulmasýna neden olabilir.
AF540FGZ veya AF360FGZ kullanýlmasýný tavsiye etmekteyiz.

Ýki ya da daha çok harici flaþ birleþtirildiðinde

5
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Çoklu harici flaþlar ya da dahili flaþla birlikte bir harici flaþ kullanýldýðýnda, flaþ kontrolü
için P-TTL kullanýlýr.
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Kontrast-Kontrol-Senk. Flaþ
Ýki veya daha çok harici flaþýn (AF540FGZ veya AF360FGZ) birleþtirilmesi veya bir harici
flaþla dahili flaþýn birlikte kullanýlmasý, çok flaþlý fotoðraf çekimine imkan verir (kontrastkontrol-senk. flaþlý fotoðraf çekimi). Bu, çoklu ünitelerden boþalan ýþýk miktarlarý arasýndaki
farka dayanýr.
• Bir Hat Shoe Tutacaðý örneðinde olduðu gibi farklý temas noktasý sayýsýna sahip olan
aksesuarlarla birleþtirmeyiniz. Ýþlev bozukluðu ortaya çýkabilir.
• Farklý üreticilerin flaþlarý ile birleþtirilmesi cihazýn bozulmasýna neden olabilir. PENTAX
otomatik otomatik flaþlarýnýn kullanýlmasýný tavsiye etmekteyiz.

1
2
3
4

5

Harici flaþý kameraya dolaylý olarak baðlayýnýz. (s.160)
Harici flaþ için senk. modunu Kontrast-Kontrol-Senk. moduna ayarlayýnýz.
Mod kadranýný çeviriniz ve pozlama modunu e, b, c ya da a olarak ayarlayýnýz.
Hem harici flaþýn hem de dahili flaþýn tam olarak dolu olduklarýný teyit ediniz ve sonrasýnda
resmi çekiniz.

Fonksiyon Referansý

• Ýki veya daha çok harici flaþ kullanýldýðýnda ve Kontrast-Kontrol-Senk. modu harici ana
flaþ ünitesine ayarlandýðýnda, flaþ çýkýþ oraný 2’dir (ana ünite) : 1 (slave üniteler). Harici
flaþ dahili flaþla birlikte kullanýldýðý zaman, flaþ çýkýþ oraný 2’dir (harici flaþ) : 1 (dahili flaþ).
• Çoklu harici flaþlar ya da dahili flaþla birlikte bir harici flaþ kullanýldýðýnda, flaþ kontrolü
için P-TTL kullanýlýr.
• Kontrast-Kontrol-Senk. Modunda en hýzlý flaþ senkronizasyon hýzý 1/180 saniyedir.

Oynatým Esnasýnda Ayarlar
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Oynatým Ekran Metodunun Deðiþtirilmesi
Ýzleme esnasýnda ilk gösterilecek olan bilgileri ve yüksek pozlanmýþ alan uyarýsýnýn
görüntülenip görüntülenmeyeceðini ayarlar.
M düðmesine bastýðýnýzda kamera, ekran bilgilerini deðiþtirir.

1

[Q Playback] menüsünde [Plybk dsply mthd] seçiniz.

2

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Oynatým ekran metodunun ayar ekraný belirir.

Plybk dsply mthd
Display Style
Standard
Bright Portion

5

4

Dört-yollu düðmeyi (p) kullanarak [Display Style] seçiniz.
Gösterilecek bilgileri seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (mn)
kullanýnýz.
Standart

Çekilen fotoðraf ve göstergeler görüntülenir.

Histogram

Fotoðraflar ve histogram görüntülenir.

Detaylý Bilgi

Çekim bilgileri üst sol köþede küçük bir fotoðrafla birlikte belirir.

Bilgi Ekraný Yok

Yalnýzca çekimi yapýlan fotoðraflar görüntülenir.

En son hafýza

Önceki oturumdan kalan ayarlarý görüntüler.

Plybk dsply mthd
Display Style
Standard
Histogram
Bright
Portion
Detailed
Info
No info. Display
Last memory
Cancel

OK

OK
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5

OK düðmesine basýnýz.
Seçilen bilgilerin ayarý saklanýr.

6
7
8

Dört-yollu düðmeyi (n) kullanarak [Bright Portion] seçiniz.
Dört yollu düðmeyi (op) kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý)
seçiniz.
MENU düðmesine iki kere basýnýz.
Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Çeþitli ekran bilgileri detaylarý için s.18 kýsmýna bakýnýz.

5

Slayt Gösterim Ekran Aralýðýnýn Ayarlanmasý

Fonksiyon Referansý

SD Hafýza Kartýnýzda kayýtlý olan tüm fotoðraflarý sýrasýyla oynatabilirsiniz. (s.70)
Fotoðraf ekran aralýðýný [3 sec], [5 sec], [10 sec] ya da [30 sec] olarak ayarlayýnýz.
Fabrika ayarý [3 sec] þeklindedir.
[Q Playback] menüsünde [Slideshow (Slayt Gösterisi)] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.100)
Playback
Plybk dsply mthd
Instant Review
Preview Display
Digital Filter
Slideshow
Cancel

1 sec
3 sec
5 sec
10 sec
30 sec
OK

OK

Ayardan sonra, slayt gösterimini baþlatmak için 4 düðmesine basýnýz.

Kamera Ayarlarý
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SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý
Kartý kullanmadan önce yeni SD Hafýza Kartýný kamera ile formatladýðýnýzdan emin olunuz.
Formatlama, SD Hafýza Kartý içerisindeki tüm verileri silecektir.
• SD Hafýza Kartýný formatladýðýnýz esnada kart kapaðýný açmayýnýz. Kart kullanýmýn
ötesinde hasar görebilir.
• Formatlama iþlemi neticesinde korumalý veriler silinecektir. Dikkatli olunuz.

1
2

Format ekranýný görüntülemek üzere dört-yollu düðmeye (p)
basýnýz.
5
Dört-yollu düðmeyi (m)
kullanarak [Format] seçiniz.

Format
All data deleted

Format
Cancel
OK

4

OK

4 düðmesine basýnýz.
Biçimlendirme baþlar. Biçimlendirme bittiðinde kamera fotoðraf çekimine hazýr durumdadýr.

Fonksiyon Referansý

3

[H Set-up] menüsünde [Format] seçiniz (s.101).
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Bip Sesinin Açýlýp Kapatýlmasý
Kamera iþletim bip sesini açýp kapatabilirsiniz. Fabrika ayarý O (Açýk) þeklindedir.
[H Set-up] menüsünde [Beep] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
Set-up
Format
Beep
Date Adjust
World Time
English
Guide display
Exit

Tarih ve Saatin ve Ekran Stilinin Deðiþtirilmesi
5
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Baþlangýç tarih ve saati ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Ekran stilini de ayarlayabilirsiniz.
[mm/dd/yy], [dd/mm/yy] ya da [yy/mm/dd] seçiniz. Saat ekran metodu için [12h] (12 saat)
ya da [24h] (24 saat) seçiniz.
1 Tarih ve Saat Ayarý (s.35)
Date Adjust
Date Style
mm/dd/yy24h
01 / 01 / 2006

Date

00 : 00

Time
Cancel

OK

OK
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Dünya Saatinin Ayarlanmasý
“Baþlangýç Ayarlarý” (s.33) kýsmýnda seçilen tarih ve saat, bulunduðunuz yerin tarih ve saati
olarak kullanýlýr.
[World Time] Ayarý, yurtdýþýna seyahat ettiðinizde yerel tarihi ve saati LCD ekranda görüntülemenize
imkan verir.

1

[H Set-up] menüsünde [World Time] seçiniz. (s.101)

2

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.

World Time

Dünya Saati ekraný görüntülenir.

New York
New York
00:25

4

Dört yollu düðmeyi (op) kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý)
seçiniz.
O

X (Gidilen Yer) olarak belirlenen þehrin saatini uygular

P

W (Bulunulan yer) olarak belirlenen þehrin saatini uygular

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Seçim çerçevesi X kýsmýna hareket eder. X iþaretli þehir yanýp söner.

5

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Gidilen Yer bölgesinin büyütülmesi için ekran belirir.
Büyütülecek bölgeyi deðiþtirmek için dört-yollu düðmeyi (op) kullanýnýz.

6

Dört-yollu düðmeye (n) basýnýz.
Çerçeve, þehir kýsmýna hareket eder.

Fonksiyon Referansý
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5
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7

Dört-yollu düðmeyi (op)
kullanarak Gidilen Yer þehrini
seçiniz.

Destination

Seçilen þehirdeki saat, yer ve saat farký
görüntülenir.
London
DST
Cancel

8
9

OK

OK

+05:00
05:25

[DST] seçmek için dört-yollu düðmeyi (n) kullanýnýz.
Dört yollu düðmeyi (op) kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý)
seçiniz.
Eðer Gidilen Yer þehrinde yaz saati uygulamasý (DST) var ise O (Açýk) seçiniz.

5

10

4 düðmesine basýnýz.

Fonksiyon Referansý

World Time

Dünya Saati ayarý kaydedilmiþtir.
Dünya Saati ayar iþlemleri ile devam etmek
için, Dünya Saati ekranýna dönmek üzere 4
düðmesine basýnýz.
London
New York
01:25

11

3 düðmesine iki defa basýnýz.
Kamera fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
• Bir gidilen yer olarak belirlenebilecek þehirleri seçmek için “Dünya Saati Þehir Listesi”
(s.169) kýsmýna bakýnýz.
• Þehir ve DST ayarlarýný belirlemek amacýyla 4. adýmda W seçiniz.
• Eðer Dünya Saati Açýk (O) ise kýlavuz ekranda X belirir. (s.16)
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Dünya Saati Þehir Listesi
Þehir

Bölge
Kuzey Amerika

Honolulu
Ankoraj
Vancouver

Orta ve Güney
Amerika

Cidde
Tahran

San Francisco
Los Angeles

Dubai
Karaçi

Calgary
Denver

Kabil
Mali

Chicago
Miami

Delhi
Kolombo

Toronto
New York

Katmandu
Dakka

Halifaks
Mexico City

Doðu Asya

Yangon
Bangkok

Lima
Santiago

Kuala Lumpur
Vientiane

Karakas
Buenos Aires

Singapur
Phnom Penh

Sao Paulo
Rio de Janeiro

Ho chi Minh
Cakarta

Madrid

Hong Kong

Londra

Pekin

Paris

Þangay

Amsterdam
Milan

Manila
Taipei

Roma
Berlin

Seul
Tokyo

Stockholm
Atina

Afrika/
Batý Asya

Nairobi

Okyanusya

Guam
Perth

Helsinki
Moskova

Adelaide
Sidney

Dakar
Cezayir

Noumea
Wellington

Johannesburg
Ýstanbul

Auckland
Pago Pago

Kahire
Kudüs

5
Fonksiyon Referansý

Avrupa

Þehir

Bölge
Afrika/
Batý Asya
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Ekran Dilinin Ayarlanmasý
Görüntülenen menülerin, hata mesajlarýnýn, vs. dilini seçebilirsiniz.
[H Set-up] menüsünde [Language (Dil)/
] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
On bir dil arasýndan seçim yapabilirsiniz: Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca,
Ýtalyanca, Ýsveççe, Hollandaca, Rusça, Korece, Çince (Geleneksel/Basitleþtirilmiþ)
ve Japonca.
1 Ekran Dilinin Ayarlanmasý (s.33)

Nederlands

English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
Cancel

OK

OK

5
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Kýlavuz Ekranýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý
Ana düðme açýk olduðunda ya da pozlama modu deðiþtirildiðinde kýlavuzlarý LCD ekranda
görüntülemek için ayarlayýnýz. (s.16)

O

Kýlavuz ekran açýk

P

Kýlavuz ekran kapalý

[H Set-up] menüsünde [Guide display] (Kýlavuz Ekran) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
Set-up
Format
Beep
Date Adjust
World Time
English
Guide display
Exit
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LCD Ekran Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý
LCD ekranýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. LCD ekranýn görülmesi zor olduðu zaman ayarlarý
belirleyiniz.
[H Set-up] menüsünde [Brightness Level] (Parlaklýk Seviyesi) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
Set-up
Brightness Level
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #

0
1 min
Std.
SerialNo
OK

OK

Video Çýkýþ Formatýnýn Seçimi

Set-up
Brightness Level
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #

0
NTSC
PAL
1 min
Std.
SerialNo

Cancel

OK

OK

Bölgeye baðlý olarak video çýkýþ formatý deðiþir. Kuzey Amerika’da kullanýlan video çýkýþ
formatý NTSC’dir.

5
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Kamerayý bir TV gibi AV ekipmana baðladýðýnýz zaman, fotoðraflarýn oynatýmý için uygun
video formatýný (NTSC ya da PAL) seçiniz.
[H Set-up] menüsünde [Video Out (Video Çýkýþý)] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
1 Kameranýn AV Cihazýna Baðlanmasý (s.72)

172
Otomatik Kapanma Ayarý
Belli bir süre sonunda kullanýlmamasý durumunda kameranýn otomatik olarak kapanmasýný
ayarlayabilirsiniz. [1 min], [3 min], [5 min], [10 min], [30 min] ya da [Off] arasýndan seçim yapýnýz.
Fabrika ayarý [1 min] þeklindedir.
[H Set-up] menüsünde [Auto Power Off] (Otomatik Kapanma) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
Set-up
Brightness Level
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #

1 min
3 min
5 min
10 min
30 min
Off

Cancel

OK

OK

Slayt gösterimi, bir USB baðlantýsý, uzaktan kumandalý çekim ya da menü veya Fn menüsü
görüntülendiðinde Otomatik Kapanma çalýþmayacaktýr.

5
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Klasör Ýsminin Seçilmesi
Fotoðraflarýn saklanmasý için klasör isimlerinin atanmasý metodunu seçebilirsiniz.
Fabrika varsayýlan ayarý [Std.] þeklindedir.
Klasör ismi [xxxPENTX] þeklinde atanýr. [xxx], 100 ila 999 arasýnda bir ardýþýk sayýdýr.
(Örnek) 101PENTX

Std.

Date (Tarih)

Resmin çekilmiþ olduðu [month] ve [day] bilgilerinin iki basamaðý, [xxx_MMDD]
þeklinde klasör ismi olarak atanýr.
(Örnek) 101_0125 : 25 Ocak’ta çekilmiþ olan resimleri içeren klasörler için

[H Set-up] menüsünde [Folder Name] (Klasör Adý) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
Set-up
Brightness Level
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #
Cancel

0
NTSC
PC
1 min
Std.
Date
OK

OK
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Dosya Numarasýnýn Resetlenmesi
Yeni bir SD Hafýza Kartý takýldýðýnda fotoðraflar için kullanýlan Dosya Numarasýný
ayarlayabilirsiniz. Fabrika ayarý [SerialNo] þeklindedir.
SerialNo
(SeriNo)
Reset
(Sýfýrlama)

En son çekilmiþ olan fotoðraf için dosya numarasý hafýzada saklanýr ve yeni bir SD
Hafýza Kartý yerleþtirildikten sonra bu dosya numarasý sürekli olarak hafýzada kalýr.
Her yeni SD Hafýza Kartý takýldýðý zaman, dosya numarasý en küçük numaradýr. Ýçinde
kayýtlý fotoðraflar bulunan bir SD Hafýza Kartý takýldýðýnda, numaralama en son
kaydedilmiþ dosya numarasýndan itibaren devam eder.

[H Set-up] menüsünde [File # (Dosya #)] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.101)
Set-up
Brightness Level
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #

0
NTSC
PC
1 min
SerialNo
Reset

Cancel

OK

OK

Hýzlý Ýzleme ve Dijital Ön Ýzleme ile ilgili ayarlarý gerçekleþtirebilirsiniz.

Hýzlý Ýzlemenin Ekran Süresi Ayarý
[1 sec], [3 sec], [5 sec] ya da [Off] arasýndan seçim yapýnýz. Fabrika ayarý [1 sec] þeklindedir.
[Q Playback] menüsünde [Instant Review] (Hýzlý Ýzleme) kýsmýný ayarlayýnýz. (s.100)
Playback
Plybk dsply mthd
Instant Review
Preview Display
Digital Filter
Slideshow
Cancel

1 sec
3 sec
5 sec
off
OK

OK
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Ekran Hýzlý Ýzleme ve Dijital Ön Ýzleme Ayarý

5

174
Histogram ve Parlak Bölümün Görüntülenmesi
Hýzlý Ýzleme ve Dijital Ön Ýzleme esnasýnda histogramýn ve parlak bölümün görüntülenmesini
ayarlayýnýz.
[Q Playback] menüsünde [Preview Display] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.100) Fabrika varsayýlan
ayarlarýnda, histogram ve yüksek pozlanmýþ alan uyarýsý belirmez.

1

[Q Playback] menüsünde [Preview Display] seçiniz.

2

Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Ön Ýzleme Ekraný için ayar ekraný belirir.

Preview Display
Histogram
Bright Portion
For setting displayed
information in Instant
Review/Digital Preview

5
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3

4
5

6

Dört-yollu düðmeyi (op) kullanarak [Histogram] için O (Açýk)
veya P (Kapalý) seçiniz.
O

Histogram; Hýzlý Ýzleme ve Dijital Ön Ýzleme ekranlarýnda görüntülenir.

P

Histogram görüntülenmez.

Dört-yollu düðmeyi (n) kullanarak [Bright Portion] seçiniz.
Dört yollu düðmeyi (op) kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý)
seçiniz.
O

Yüksek pozlanmýþ alan uyarýsý; Hýzlý Ýzleme ve Dijital Ön Ýzleme ekranlarýnda
görüntülenir.

P

Düþük pozlanmýþ alan uyarýsý görüntülenmez.

MENU düðmesine iki kere basýnýz.
Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Fabrika Ayarlarýna Geri Dönülmesi (Reset)
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Kayýt Modu/Oynatým/Ayar Menüsünün Resetlenmesi
[A Rec. Mode] menüsü, [Q Playback] menüsü ve [H Set-up] menüsündeki ayarlar fabrika
ayarlarýna resetlenir.
Ancak Tarih Ayarý, Dil Ayarý, Video Çýkýþý ve Dünya Saati resetlenmez.

1

[H Set-up] menüsünde [Reset] seçiniz.

2

Dört-yollu düðmeye (p) basarak [Reset] ekranýný görüntüleyiniz.

3

Dört-yollu düðmeye (m) basarak
[Reset] ekranýný seçiniz.

Reset

5

Back to initial settings

OK

4

4 düðmesine basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekimi ya da oynatýmýna hazýr durumdadýr.

OK
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Reset
Cancel

176
Özel Fonksiyon Menüsünün Resetlenmesi
[A Custom Setting] menüsündeki ayarlarý fabrika ayarlarýna resetleyiniz.
[A Rec. Mode] menüsü, [Q Playback] menüsü ve [H Set-up] menüsündeki ayarlar
resetlenmez.

1
2
3

[A Custom Setting] menüsünde [Reset] seçiniz.
Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz ve Özel Fonksiyon Resetleme
ekranýný seçiniz.
Dört-yollu düðmeye (m) basarak
[Reset] ekranýný seçiniz.

Reset Custom Fnction
Returns the custom
function settings
to initial settings
Reset
Cancel

5
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OK

4

4 düðmesine basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekimi ya da oynatýmýna hazýr durumdadýr.

OK

6
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Fabrika Ayarlarý

Aþaðýdaki tabloda fabrika ayarlarý listelenmiþtir.
Tablo notlarý aþaðýdaki þekildedir.
En Son Hafýza Ayarý
Evet : Kamera kapatýldýðýnda mevcut ayar (en son hafýza) kaydedilir.
Hayýr : Kamera kapatýldýðýnda ayar fabrika ayarlarýna geri döner.
Ayarý Sýfýrlama
Evet : Ayar, resetleme fonksiyonu ile fabrika ayarýna geri döner (s.175).
Hayýr : Ayar, sýfýrlama (reset) iþleminden sonra bile saklanýr.
[A Rec. Mode] Menüsü
Seçenek
Image Tone (Fotoðraf Tonu)
Recorded Pixels (Kaydedilen Piksel)
Quality Level (Kalite Seviyesi)

Fabrika Ayarý

En Son
Hafýza Ayarý

Ayarý
Sýfýrlama

Sayfa
s.110

F (Parlak)

Evet

Evet

P (3008×2000)

Evet

Evet

s.111

C (En iyi)

Evet

Evet

s.112

Saturation (Doygunluk)

(0)

Evet

Evet

s.113

Sharpness (Keskinlik)

(0)

Evet

Evet

s.113

(0)

s.113

Contrast (Kontrast)
Auto Bracket (Otomatik Parantez)

6

AE Metering (AE Ölçme)

Ek

Switch dst msr pt (Msf ölç nkt gçþ)
AF Mode (AF Modu)
Flash Exp. Comp. (Flaþ Pzl. Olþ.)

Evet

Evet

±0.5/0 – +

Evet

Evet

s.147

L (Çoklu-segment)

Evet

Evet

s.132

N (Otomatik)

Evet

Evet

s.124

l
(Tekli mod)

Evet

Evet

s.123

0.0

Evet

Evet

s.150

Fabrika Ayarý

En Son
Hafýza Ayarý

Ayarý
Sýfýrlama

Sayfa

Standart

Evet

Evet

P (Kapalý)

Evet

Evet

[Q Playback] Menüsü
Seçenek
Display Style
Plybk
dsply mthd (Ekran Biçimi)
(Oytm
Bright Portion
ekrn mtd)
(Parlak Kýsým)
Instant Review (Hýzlý Ýzleme)
Preview
Display
(Ön
Ýzleme
Ekraný)

s.163

1sn

Evet

Evet

Histogram

P (Kapalý)

Evet

Evet

Bright Portion
(Parlak Kýsým)

P (Kapalý)

Evet

Evet

Siyah/Beyaz

Evet*

Evet

s.73

3san.

Evet

Evet

s.70

Digital Filter (Dijital Filtre)
Slideshow (Slayt Gösterimi)

s.173

s.174

* Ýnce filtre için incelik ayarý, yumuþak filtre için yumuþaklýk ayarý, parlaklýk filtresi için parlaklýk ayarý ve renk
filtresi için renk ayarý saklanýr.
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[H Set-up] Menüsü
Seçenek

Fabrika Ayarý

Ayarý
Sýfýrlama

Sayfa

—

—

—

s.165

O (Açýk)

Evet

Evet

s.166

Fabrika ayarýna göre

Evet

Hayýr

s.166

P (Kapalý)

Evet

Evet

Hometown (City)
(Bulunulan Yer (Þehir))

Fabrika ayarýna göre

Evet

Hayýr

Hometown (DST)
(Bulunulan Yer (DST))

Fabrika ayarýna göre

Evet

Hayýr

Destination (City)
(Gidilen Yer (Þehir))

Bulunulan Yer ile ayný

Evet

Hayýr

Destination (DST)
(Gidilen Yer (DST))

Bulunulan Yer ile ayný

Evet

Hayýr

Fabrika ayarýna göre

Evet

Hayýr

s.170

O (Açýk)

Evet

Evet

s.170

0
Fabrika ayarýna göre

Evet

Evet

s.171

Evet

Hayýr

s.171

PC

Evet

Evet

s.86

Auto Power Off (Otomatik Kapanma)

1dak

Evet

Evet

s.172

Folder Name (Klasör Adý)

Std.

Evet

Evet

s.172

6

SeriNo

Evet

Evet

s.173

Ek

Format (Formatlama)

En Son
Hafýza Ayarý

Beep (Bip)
Date Adjust (Tarih Ayarý)
World Time setting
(Dünya Saati ayarý)

World Time
(Dünya
Saati)

Language/

(Dil/

)

Guide display (Kýlavuz Ekran)
Brightness Level (Parlaklýk Seviyesi)
Video Out (Video Çýkýþý)
Transfert Mode (Aktarým Modu)

File # (Dosya #)

s.167

Sensor Cleaning
(Sensör Temizleme)

—

—

—

s.185

Reset (Sýfýrlama)

—

—

—

s.175
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[A Custom Setting] Menüsü
Seçenek

Fabrika Ayarý

En Son
Hafýza Ayarý

Ayarý
Sýfýrlama

Sayfa

P (Kapalý)

Evet

Evet

s.102

Açýk

Evet

Evet

s.142

1/2 EV Adýmlarý

Evet

Evet

s.144

ISO Corction in AUTO
(AUTO’da ISO Düzltm)

ISO 200-800

Evet

Evet

s.117

ISO Snstvty Wm Dspl
(ISO Hssyet Uyr Ekrn)

Kapalý

Evet

Evet

s.118

Link AF Point and AE
(Link AF Noktasý ve AE)

Kapalý

Evet

Evet

s.133

Meter Operating Time
(Ölçme Ýþlem Süresi)

10san

Evet

Evet

s.133

AE-L with AF locked
(AF ile kilitli AE-L)

Kapalý

Evet

Evet

s.127

Recordable Image No
(Kaydedilebilir Fotoðraf Say)

Kalan fotoðraf
depolama kapasitesi

Evet

Evet

s.102

OK btn when shiooting
(Çekim anýnda OK dðm)

Hassasiyet Onaylama

Evet

Evet

s.122,s.
125

Settings (Ayarlar)
Noise Reduction (Parazit Azaltýmý)
Expsr Setting Steps
(Pozl Ayar Adýmlarý)

6

AE-L bttn on M expsr
(M pzlda AE-L dðm)

Program Satýrý

Evet

Evet

s.142

Ek

Superimpose AF Area
(Ýlave AF Alaný)

Açýk

Evet

Evet

s.124

Kapalý

Evet

Evet

s.103

Yok

Evet

Evet

s.103

Using aperture ring
(Açýklýk halkasý kullanýlmasý)

Yasaklý

Evet

Evet

s.184

Release when chrging
(Þarj anýnda Bslms)

Kapalý

Evet

Evet

s.151

Preview Method
(Ön Ýzleme Metodu)

Dijital Ön Ýzleme

Evet

Evet

s.149

Mag to Strt Zm Plybk
(Zm Oynt Bþl Bytm)

1.2zamanlý

Evet

Evet

s.103

Man. WB Measurement
(Man. BD Ölçümü)

Tam ekran

Evet

Evet

s.115

sRGB

Evet

Evet

s.119

—

—

—

s.176

AF in remote control
(Uzaktan kumandada AF)
FI with S lens used
(S objektifi kullanýlan FI)

Color Space (Renk Aralýðý)
Reset Custom Fnction*
(Özel Fnks Rstlm*)

* [A Custom Setting] menüsündeki ayarlarý fabrika ayarlarýna resetleyiniz.
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Fn Menüsü
Fabrika Ayarý

En Son
Hafýza Ayarý

Ayarý
Sýfýrlama

Sayfa

Drive Mode (Geçiþ Modu)

9 (Tek kare çekim)

Hayýr*1

Evet

s.55,
s.57,
s.61,
s.145

Flash Mode (Flaþ Modu)

g (Otomatik)

Evet

Evet

s.51

Seçenek

White Balance (Beyaz Dengesi)

F (Otomatik)

Evet

Evet

s.114

ISO Sensitivity (ISO Hassasiyeti)

OTOMATÝK

Evet

Evet

s.117

Scene Mode (Sahne Modu)
DPOF Settings (DPOF Ayarlarý)
Digital Filter (Dijital Filtre)
Slideshow (Slayt Gösterimi)

Gece (Night Scene)

Evet

Evet

s.47

—

Evet

Hayýr

s.82

Siyah/Beyaz

Evet*2

Evet

s.73

3san.

Evet

Evet

s.70

*1 Yalnýzca sürekli çekim ayarlarý saklanýr.
*2 Ýnce filtre için incelik ayarý, yumuþak filtre için yumuþaklýk ayarý, parlaklýk filtresi için parlaklýk ayarý
ve renk filtresi için renk ayarý saklanýr.

6
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Çeþitli Objektif Kombinasyonlarýyla Mevcut
olan Fonksiyonlar
Bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler
Bu kamera ile yalnýzca DA ve FA J objektifler ve açýklýk halkasýnda bir s konumu olan
D FA/FA/F/A objektifler kullanýlabilir. Diðer objektifler ve açýklýk halka ayarý s haricinde olan
D FA/FA/F/A objektifler hakkýnda bilgi için “[Using Aperture Ring] hakkýnda Notlar” (s.184)
kýsmýna bakýnýz.
Objektif [Mount type]
Fonksiyon
Otomatik odak (Yalnýzca objektif)
(AF adaptör 1.7× ile)*1
Manuel odak
(Odak göstergesi ile)*2
(Mat alan ile)

6

DA/D FA/
FA J/FA objektif
[KAF, KAF2]*3

F objektif
[KAF]*3

Evet

Evet

—

—

—

Evet*5

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

A objektif
[KA]

Ek

On bir AF noktasý

Evet

Evet

Hayýr*5

Elektrikli zoom

Hayýr

—

—

Açýklýk Öncelikli Otomatik Pozlama

Evet

Evet

Evet

Obtüratör Öncelikli Otomatik Pozlama

Evet

Evet

Evet

Manuel Pozlama

Evet

Evet

Evet

P-TTL Otomatik Flaþ*4

Evet

Evet

Evet

Çoklu (16-segment) ölçüm

Evet

Evet

Evet

Evet : Açýklýk halkasý s konumuna ayarlandýðýnda fonksiyonlar mevcuttur.
Hayýr : Fonksiyonlar mevcut deðildir.
*1 Maksimum f/2.8 ya da daha parlak bir açýklýða sahip objektifler. Yalnýzca s konumunda mevcuttur.
*2 Maksimum f/5.6 ya da daha parlak açýklýða sahip objektifler.
*3 Bir F/FA yumuþak 85 mm f/2.8 objektif ya da FA yumuþak 28 mm f/2.8 objektif kullanmak için,
[A Custom Setting] menüsünde [Using aperture ring] kýsmýný [Permitted] olarak belirleyiniz (s.102).
Ayarladýðýnýz açýklýkla resim çekilebilir ancak manuel açýklýk aralýðý dahilinde.
*4 Dahili flaþ ve AF540FGZ veya AF360FGZ kullanýldýðý zaman.
*5 AF noktasý O (Merkez) olur.
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Objektif isimleri ve yuva isimleri
FA ana objektifler (zoom’suz objektifler) ve DA, D FA, FA J ve F objektifler KAF yuvasý kullanýr.
FA zoom’lu objektifler, elektrikli zoom özellikli objektifler KAF2 yuvasý kullanýr. Elektrikli zoom
özelliksiz objektifler KAF yuvasý kullanýr. Detaylar için objektif kýlavuzuna bakýnýz. Bu kamera
bir elektrikli zoom fonksiyonuna sahip deðildir.
Bu kamera ile kullanýlamayan objektifler ve aksesuarlar
Açýklýk halkasý s (Otomatik) haricinde ayarlandýðýnda veya bir s (Otomatik) konumuna sahip
olmayan objektif veya otomatik uzama tüpü veya otomatik körüklere sahip aksesuarlar
kullanýldýðýnda, [A Custom Setting] menüsünde [Using aperture ring (Açýklýk halkasý
kullanýlmasý)] kýsmý [Permitted] olarak ayarlý olmadýðý müddetçe kamera çalýþmaz (s.103).
[A Custom Setting] menüsünde [Using aperture ring (Açýklýk halkasý kullanýlmasý)] kýsmý
[Permitted] ayarlandýðýnda geçerli olan sýnýrlamalar için “[Using Aperture Ring] hakkýnda
Notlar” (s.184) kýsmýna bakýnýz.
DA/FA J kullanýldýðýnda ya da Açýklýk s (Otomatik) pozisyonu bu konuma ayarlandýðýnda
tüm kamera pozlama modlarý mevcuttur.
Objektif ve Dahili Flaþ
Dahili flaþ ayara tabi tutulamaz ve ön A objektifler ya da yumuþak odaklý objektifler
kullanýldýðýnda tam olarak patlar.
Dahili flaþýn Otomatik Flaþ olarak kullanýlamayacaðýný not ediniz.
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[Using Aperture Ring] hakkýnda Notlar

Açýklýk Halkasýnýn Kullanýmý
[A Custom Setting] menüsünde [Using aperture ring (Açýklýk halkasý kullanýlmasý)] kýsmý
[Permitted] olarak ayarlandýðýnda (s.103), D FA, FA, F ya da A objektifin açýklýk halkasý
s konumuna ayarlanmamýþ veya s konumsuz bir objektif eklenmiþ olsa bile deklanþöre
basýlabilir. Ancak, aþaðýdaki tabloda gösterildiði gibi özellikler sýnýrlandýrýlacaktýr.
Açýklýk, s haricinde bir deðere ayarlandýðý zaman, mod kadraný e ya da b kýsmýnda olsa
bile kamera c (Açýklýk Önceliði) modunda çalýþmaya devam eder.

Kullanýlan objektif

Pozlama modu

D FA, FA, F, A, M (yalnýzca
objektif veya otomatik uzama c (Açýklýk Önceliði)
tüpü K gibi otomatik diyafram modu
aksesuarlarýna sahip objektif)

6

Sýnýrlama
Açýklýk halka konumuna bakýlmaksýzýn açýklýk açýk
olarak kalýr. Obtüratör hýzý, açýk açýklýða baðlý
olarak deðiþir ancak bir pozlama hatasý oluþabilir.
Vizörde açýklýk göstergesi için [F--] belirir.

Ek

D FA, FA, F, A, M, S
(uzama tüpü K gibi diyafram
aksesuarlarý ile)

c (Açýklýk Önceliði)
modu

Refleks objektif gibi manuel
diyafram objektifi
(yalnýzca objektif)

c (Açýklýk Önceliði)
modu

FA, F Yumuþak 85mm FA
Yumuþak 28mm
(yalnýzca objektif)

c (Açýklýk Önceliði)
modu

Resimler manuel açýklýk aralýðýnda belirlenen
açýklýk deðeri ile çekilebilir. Vizörde açýklýk
göstergesi için [F--] belirir. Alan derinliði kontrol
edildiði zaman (Optik Ön Ýzleme), AE Ölçme
açýlýr. Pozlama kontrolü mümkündür.

a (Manuel) modu

Resimler ayarlanan açýklýk deðeri ve obtüratör
hýzý ile çekilebilir. Vizörde açýklýk göstergesi için
[F--] belirir. Alan derinliði kontrol edildiði zaman
(Optik Ön Ýzleme), AE Ölçme açýlýr. Pozlama
kontrolü mümkündür.

Tüm objektifler

Resimler belirli açýklýk deðeri ile çekilebilir ancak
bir pozlama hatasý oluþabilir. Vizörde açýklýk
göstergesi için [F--] belirir.

CCD’nin Temizlenmesi
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Eðer CCD kirlenirse ya da tozlanýrsa beyaz arka zeminlerle ve diðer çekim koþullarýnda
çekilen fotoðraflarda gölgeler belirebilir. Bu, CCD’nin temizlenmesi gerektiðini göstermektedir.
CCD hassas bir parça olduðu için profesyonel temizleme hakkýnda bilgi almak amacýyla
lütfen PENTAX servis merkezi ile irtibat kurunuz.
• Sprey tipi üfleyici kullanmayýnýz.
• Pozlama modu p (Ampul) moduna ayarlý olduðu zaman CCD’yi temizlemeyiniz.
• Kamerada objektif bulunmadýðý zaman CCD’de kir ve toz birikmesini önlemek amacýyla
objektif yuvasýnýn kapaðýný her zaman kapatýnýz.
• CCD temizlenirken AC adaptörün kullanýlmasý tavsiye edilmektedir.
• Pil seviyesi düþük olduðu zaman LCD ekranda [Not enough battery remaining to clean
sensor] mesajý görüntülenir.
• Eðer AC adaptör kullanmýyorsanýz geniþ kapasitesi kalan pilleri kullanýnýz. Eðer temizleme
esnasýnda pil kapasitesi düþerse bir uyarý bip sesi çýkacaktýr. Lütfen temizliðe derhal
son veriniz.
• Üfleyicinin ucunu objektif yuva alanýnýn içine sokmayýnýz. Eðer güç biterse, bu durum
neticesinde deklanþör ya da CCD sensör hasar görebilir.
• AC adaptörün (opsiyonel) kullanýmý tavsiye edilmektedir.
• CCD’nin temizlenmesi esnasýnda zamanlayýcý lambasý yanýp söner ve LCD ekranda
[Cln] belirir.

Kamerayý kapatýnýz ve objektifi çýkarýnýz.

2

Kamerayý açýnýz.

3
4

[H Set-up] menüsünde [Sensor Cleaning] (Sensör Temizleme)
seçiniz.
Dört-yollu düðmeye (p) basýnýz.
Sensör Temizleme ekraný belirir.

Ek

1

6
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5

[Mirror Up] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (m) kullanýnýz.

Sensor Cleaning
Mirror Up to Clean CCD
Turn the power OFF
to end
Mirror Up
Cancel
OK

6

OK

4 düðmesine basýnýz.
Ayna yukarý konumda kilitlenir.

7

CCD’yi temizleyiniz.
CCD’deki kiri ve tozu çýkarmak için fýrçasýz
bir üfleyici kullanýnýz. Fýrçalý bir üfleyicinin
kullanýlmasý CCD’yi çizebilir. CCD’yi bir bezle
silmeyiniz.

6
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Kamerayý kapatýnýz.

9

Ayna orijinal konumuna döndükten sonra objektifi ekleyiniz.

Opsiyonel Aksesuarlar
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Bu kamera için belli bazý aksesuarlar mevcuttur. Aksesuarlar hakkýndaki detaylar için lütfen
bir servis merkezi ile irtibat kurunuz.

AC adaptör kiti K-AC10
Bu AC adaptör elektrik prizinden kameranýza güç tedarik eder.

Kablo Düðme CS-205
Bu bir uzaktan deklanþör kablosudur. Kablo uzunluðu 0.5 m’dir.

Uzaktan Kumanda F
Kameranýn önünden itibaren 5 m mesafesinde resimler çekmenize imkan verir.

Flaþ Aksesuarlarý

Ek

Otomatik Flaþ AF540FGZ
Otomatik Flaþ AF360FGZ
AF540FGZ ve AF360FGZ, sýrasýyla 54 ve 36 (ISO 100/m) maksimum kýlavuz numarasýna
sahip P-TTL otomatik flaþ ünitesidir. Bunlarýn özellikleri arasýnda slave-sync flaþ,
kontrast-kontrollü-sync flaþ, Otomatik flaþ, yüksek-hýzlý sync flaþ, kablosuz flaþ ve ön/arka
perdeli-sync flaþ bulunmaktadýr.

6
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Off-camera Shoe Klipsi CL-10
Bu, AF540FGZ veya AF360FGZ’nin bir kablosuz slave-flaþ kullanýmý için bir ayar klipsidir.
Hot Shoe Adaptörü FG
Uzatma Kablosu F5P
Off-camera Shoe Adaptörü F
Harici flaþý kameradan uzakta kullanmak için adapötrleri ve kablolarý kullanýnýz.

Vizör için
Büyütücü FB
Bu vizör aksesuarý vizörün merkez alanýný büyütmek içindir.
Ref-dönüþtürücü A
Vizör görüþ açýsýný 90°’lik aralýklarla deðiþtiren bir aksesuardýr.
Vizör büyütülmesi 1× ve 2× arasýnda deðiþtirilebilir.
Diyopter düzeltme objektif adaptörü M
Bu aksesuar diyopteri ayarlar. Bunu vizöre kurunuz.
Eðer vizör görüntüsünün berrak þekilde görülmesi zor ise, –5 ila +3 m-1 (metre baþýna)
arasýndaki M sekiz düzeltme objektif adaptöründen birini seçiniz.
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Kamera Kabý
Kamera Kabý O-CC53

Diðerleri
Aþaðýdaki aksesuarlar kamera ile paketlenmiþ olan aksesuarlarla aynýdýr.

ME vizör kapaðý

Vizör lastiði FO

Aský O-ST53

6
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Hata Mesajlarý

Hata Mesajý

Memory card full (Hafýza kartý dolu)

No image (Fotoðraf yok)
Camera cannot display this image
(Kamera, bu fotoðrafý görüntüleyemez)

Açýklama
SD Hafýza Kartý dolu durumda ve daha fazla fotoðraf
kaydedilemiyor. Yeni bir SD Hafýza Kartý takýnýz veya
istenmeyen fotoðraflarý siliniz. (s.29, s.76)
Kalite seviyesi veya kaydedilen pikseli deðiþtirerek yeni
fotoðraflar kaydetmeniz mümkün olabilir. (s.111, s.112)
SD Hafýza Kartý’nda oynatým için fotoðraf yok.
Bu kamera tarafýndan desteklenmeyen formattaki bir fotoðrafý
izlemeye çalýþýyorsunuz. Baþka marka bir kamerada ya da
bilgisayarýnýzda izleme mümkündür.

No card in camera (Kamerada kart yok) SD Hafýza Kartý kameraya takýlý deðil. (s.29)
Memory card error (Hafýza kartý hatasý)

SD Hafýza Kartýnda bir sorun var ve fotoðraf çekimi ve
izlenmesi mümkün deðil. Bir PC’de izleme mümkün olabilir
ancak bu kamerada deðil.

Card not formatted (Kart formatlý deðil)

Takmýþ olduðunuz SD Hafýza Kartý formatlý deðil ya da
bilgisayar veya bir baþka cihazda formatlanmýþ olup bu
kamera ile uyumlu deðil. Bu bu kamera ile formatladýktan
sonra kartý kullanýnýz. (s.165)

Card locked (Kart kilitli)

6
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Card is locked
Rotation information cannot be saved
(Kart kilitli durumda
Döndürme bilgisi kaydedilemez)

Kilitli bir SD Hafýza Kartý kameraya takýlmýþ durumda.
SD Hafýza Kartýnýn kilidini açýnýz. (s.30)

This image is protected
Rotation information cannot be saved
(Bu fotoðraf korumalý
Döndürme bilgisi kaydedilemez)

Seçilen döndürülmüþ fotoðraf korumalýdýr. Fotoðraftaki
korumayý kaldýrýnýz. (s.80)

Cannot use this card
(Bu kart kullanýlamaz)

Takýlmýþ olan kart bu kamerada kullanýlamaz. Baþka bir
kullanýlabilir kart takýnýz.

Battery depleted (Pil boþ)
Not enough battery remaining
to clean sensor
(Sensörü temizlemek için kalan
pil yeterli deðil)
Image folder could not be created
(Fotoðraf klasörü oluþturulamadý)
The image is not stored
(Fotoðraf kayýtlý deðil)

Piller bitmiþ durumda. Kameraya yeni piller takýnýz. (s.25)
Eðer pil seti seviyesi yetersiz ise CCD temizleme esnasýnda
belirir. Pil setini yenisi ile deðiþtiriniz veya bir AC adaptör
(opsiyonel) kullanýnýz. (s.28)
Maksimum klasör sayýsý (999) ve dosya sayýsý (9999)
kullanýlmakta ve baþka bir fotoðraf kaydedilemez. Yeni bir
SD Hafýza Kartý takýnýz veya kartý formatlayýnýz. (s.165)
Bir SD Hafýza Kartý hatasýndan dolayý fotoðraf kaydedilemedi.

SD Hafýza Kartý dolu olduðu için DPOF ayarlarý dosyasý
Settings not stored (Ayarlar kayýtlý deðil) kaydedilemedi. Ýstenmeyen fotoðraflarý siliniz ve DPOF ayarýný
tekrar yapýnýz. (s.76)
RAW images cannot be set
(RAW fotoðraflar ayarlanamýyor)

DPOF, RAW fotoðraflara uygulanamaz.

RAW images are not supported
(RAW fotoðraflar desteklenmiyor)

Dijital filtre kullanýldýðýnda RAW fotoðraflar iþlemden
geçirilemez.
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Hata Mesajý

Açýklama

No image to be filtered
(Filtrelenecek fotoðraf yok)

Dijital filtreye [Q Playback] menüsünden baþlandýðý zaman,
tüm kayýtlý RAW dosyalarý ve fotoðraflar baþka kameralarla
çekilmiþ ise bu mesaj belirir.

This image cannot be filtered
(Bu fotoðraf filtrelenemiyor)

Dijital filtreye baþka kameralarla çekilen fotoðraflar için
Fn menüsünden baþlanýrsa belirir.

No DPOF files (DPOF dosyasý yok)

DPOF ile ayarlý dosya yok. DPOF ayarlayýnýz ve baský alýnýz.
(s.82)

Printer error (Baský cihazý hatasý)

Baský cihazýnda bir hata var ve dosyanýn baskýsý alýnamýyor.
Tüm hatalarý düzeltiniz ve baský almayý tekrar deneyiniz.

No paper in the printer
(Baský cihazýnda kaðýt yok)

Baský cihazýnýn kaðýdý bitmiþ durumda. Baský cihazýna kaðýt
koyunuz ve baský alýnýz.

No ink in the printer
(Baský cihazýnda kartuþ yok)

Baský cihazýnýn kartuþu bitmiþ durumda. Kartuþu deðiþtiriniz
ve baský alýnýz.

Paper stuck in the printer
(Baský cihazýnda kaðýt sýkýþmýþ)

Kaðýt, baský cihazý içinde sýkýþmýþ durumda. Kaðýdý çýkarýnýz
ve baský alýnýz.

Data error (Veri hatasý)

Baský iþlemi esnasýnda bir veri hatasý oluþtu.
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Sorun Giderme

Bir servis merkezi ile irtibat kurmadan önce aþaðýdaki ögeleri kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.
Sorun

Kamera açýlamýyor

Deklanþöre
basýlamýyor

Neden
Piller takýlý deðil

Pillerin takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Takýlý deðilse pilleri takýnýz.

Piller düzgün þekilde
takýlmamýþ

Pillerin yönünü kontrol ediniz.
+- sembollerine göre pilleri yeniden takýnýz.
(s.25)

Pil gücü az

Þarjlý bir pil seti ile deðiþtiriniz ya da AC adaptör
kullanýnýz. (s.28)

Objektif açýklýk halkasý
ayarý s konumundan
baþka bir konuma
ayarlý durumda

Objektif açýklýk halkasýný s konumuna ayarlayýnýz
(s.135) veya [A Custom Setting] menüsü
[Using aperture ring (Açýklýk halkasý kullanýlmasý)]
kýsmýnda [Permitted] seçiniz (s.184).

Flaþ þarj oluyor

Flaþ þarj olana kadar bekleyiniz.

SD Hafýza Kartýnda
yer yok

Ýçerisinde yeterince boþluk olan bir SD Hafýza Kartý
takýnýz veya istenmeyen fotoðraflarý siliniz.
(s.29, s.76)

Kaydediliyor

Kayýt iþlemi bitinceye kadar bekleyiniz.

Nesnenin
odaklanmasý zor

Otomatik odak; düþük kontrast (gökyüzü, beyaz
duvarlar), koyu renk, karmaþýk dizayn içeren,
hýzlý hareket eden ve að benzeri bir motif ya da bir
pencere arkasýndan çekilen nesnelerde iyi odaklama
yapamaz. Odaðý ayný mesafede bulunan baþka bir
nesneye kilitleyiniz (deklanþör düðmesine yarýya
kadar basýnýz), sonra nesneyi hedefleyiniz ve
deklanþöre tam olarak basýnýz. Alternatif olarak,
manuel odaðý kullanýnýz. (s.128)

Nesne odaklama
alanýnýn içinde deðil

Nesneyi vizörün ortasýndaki odak çerçevesine
konumlayýnýz. Eðer nesne, odaklama alanýnýn
dýþýnda ise, kamerayý nesneye hedefleyiniz ve
odaðý kilitleyiniz. deklanþör düðmesine yarýya
kadar basýnýz, sonrasýnda resmi oluþturunuz
ve deklanþör düðmesine tam olarak basýnýz.

Nesne çok yakýnda

Nesneden uzaklaþýnýz ve resmi çekiniz.

Odak modu \
olarak ayarlý.

Odak modu kolunu = olarak ayarlayýnýz. (s.120)

[A Rec. Mode]
kýsmýnda [AF Mode],
k (Sürekli mod)
olarak ayarlý

[A Rec. Mode] kýsmýnda [AF Mode] ayarýný
l (Tekli mod) olarak ayarlayýnýz. (s.123)

Çekim modu \
(Hareketli Nesne)
moduna ayarlý.

Çekim modunu \ (Hareketli Nesne) modundan
farklý bir moda ayarlayýnýz. (s.47)
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Otomatik odak
çalýþmýyor

Çözüm
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Sorun

Neden

AE kilit fonksiyonu
çalýþmýyor

a (Manuel) modu ya
da p (Ampul) modu
ayarlandýðý zaman AE
kilidi mevcut deðildir

AE kilidini a (Manuel) modu ya da p (Ampul)
modunun haricindeki bir moda ayarlayýnýz.

Flaþ modu [Auto
discharge] ya da [Auto
flash+Redeye reduct]
olarak ayarlandýðýnda,
eðer parlak ise flaþ
patlamayacaktýr.

Flaþ modunu [Manual discharge] ya da [Manl
flash+Redeye reduct] olarak ayarlayýnýz. (s.51)

Mode kadraný a (Flaþ
KAPALI) olarak ayarlý
durumda

Mod kadranýný a (Flaþ KAPALI) haricinde baþka
bir konuma ayarlayýnýz. (s.47)

H (Sahne) modu
A (Gece), K (Gün
Batýmý), D (Mum Iþýðý)
veya E (Müze) olarak
ayarlý durumda

H (Sahne) modunu A (Gece), K (Gün Batýmý),
D (Mum Iþýðý) veya E (Müze) haricinde baþka bir
moda ayarlayýnýz. (s.47)

Kamera, elektrikli
zoom fonksiyonuna
sahip deðil.

Manuel zoom kullanýnýz. (s.50)

Flaþ çalýþmýyor

Elektrikli zoom
sistemi çalýþmýyor

Baský cihazý USB
baðlantýsý düzgün
çalýþmýyor

Aktarým modu
[PictBridge] olarak ayarlý Aktarým modunu [PC] olarak ayarlayýnýz.
durumda
USB verileri
gönderilirken bir hata
oluþtu.

Aktarým modunu [PC-F].

Aktarým modu [PC] ya
da [PC-F] olarak ayarlý
durumda

Aktarým modunu [PictBridge] olarak ayarlayýnýz.
(s.86)
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Bilgisayar ile USB
baðlantýsý düzgün
çalýþmýyor*

Çözüm
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Bazý ender durumlarda, statik elektrikten dolayý kamera düzgün çalýþamayabilir. Bu, pilleri
çýkarýp tekrar yerine takarak çözümlenebilir. Ayna yukarý konumda iken, pilleri çýkarýnýz
ve tekrar yerine takýnýz. Sonrasýnda, kamerayý açýnýz. Ayna geri çekilecektir.
Ýþlem gerçekleþtirildikten sonra eðer kamera düzgün çalýþýrsa herhangi bir tamirata ihtiyaç
duyulmaz.
* Kameranýn bir PC’ye baðlanmasý ile ilgili detaylar için “PENTAX
PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 Kullaným Kýlavuzu”nda s.11’e bakýnýz.
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Temel Özellikler
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Tip

TTL otomatik odak, geri çekilebilir P-TTL dahili flaþlý otomatik pozlama SLR
dijital-kamera

Etkili Piksel

6.10 megapiksel

Sensör

Toplam 6.31 megapiksel, birincil renk filtreli interline/interlace scan CCD

Kaydedilen Piksel

P (RAW: 3008×2008/JPEG: 3008×2000 piksel),
Q (2400×1600 piksel), R (1536×1024 piksel)

Hassasiyet

Otomatik, manuel (200/400/800/1600/3200: Standart Çýktý Hassasiyeti)

Dosya Formatý

RAW, JPEG (Exif2.21), DCF uyumlu, DPOF uyumlu, Print Image Matching III
uyumlu

Kalite Seviyesi

|, C (En iyi), D (Daha iyi) ve E (Ýyi)

Saklama Ortamý

SD Hafýza Kartý

Çekim Sayýsý
Kalite
Seviyesi

1 GB

512 MB

256 MB

128 MB

P
3008×2008

|

Yaklaþýk 90

Yaklaþýk 46

Yaklaþýk 22

Yaklaþýk 11

C

Yaklaþýk 330

Yaklaþýk 167

Yaklaþýk 78

Yaklaþýk 34

D

Yaklaþýk 607

Yaklaþýk 311

Yaklaþýk 149

Yaklaþýk 70

E

Yaklaþýk 966

Yaklaþýk 498

Yaklaþýk 242

Yaklaþýk 117
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C

Yaklaþýk 459

Yaklaþýk 234

Yaklaþýk 111

Yaklaþýk 51

D

Yaklaþýk 807

Yaklaþýk 415

Yaklaþýk 201

Yaklaþýk 96

Ek

Kapasite

Boyut

E

Yaklaþýk 1397

Yaklaþýk 674

Yaklaþýk 330

Yaklaþýk 161

C

Yaklaþýk 880

Yaklaþýk 453

Yaklaþýk 220

Yaklaþýk 106

D

Yaklaþýk 1397

Yaklaþýk 722

Yaklaþýk 354

Yaklaþýk 173

E

Yaklaþýk 2151

Yaklaþýk 1115

Yaklaþýk 549

Yaklaþýk 271

P
3008×2000

Q
2400×1600

R
1536×1029

Sýkýþtýrma: C (En iyi) = 1/3, D (Daha iyi) = 1/6, E (Ýyi) = 1/12
Beyaz Dengesi

Otomatik, Gün ýþýðý, Gölge, Bulutlu, Floresan Iþýk (D: Gün ýþýðý, N: Nötr Beyaz,
W: Beyaz), Tungsten Iþýk, Flaþ, Manuel

LCD Ekran

Yaklaþýk 210.000 pikselli (arka ýþýklý), 2.5 inç düþük-ýsý geniþ görüþ alanlý polisilikon TFT renkli LCD color LCD

Oynatým (Ýzleme)
Fonksiyonu

Tek kare, dokuz-kare ekraný, zoom ekraný (12 kata kadar, kaydýrma mümkün)
döndürme, slayt gösterimi, histogram, parlak kýsým

Dijital Filtre

B&W, Sepia, Renk, Yumuþak, Ýnce, Parlaklýk (yalnýzca çekimden sonra iþleme
tabi tutmak için)

Pozlama Modu

e Program, b Obtüratör önceliði, c Açýklýk önceliði, a Manuel, p Ampul
Resim modu
I Otomatik Resim, = Portre, s Manzara, q Makro,
\ Hareketli Nesne, . Gece Portre, a Flaþ KAPALI
Sahne modu
A Gece, i Sörf & Kar, B Metin, K Gün Batýmý,
C Çocuklar, E Evcil Hayvan, D Mum Iþýðý, E Müze.

Obtüratör

Elektronik olarak dikey-çalýþtýrmalý odaksal-düzlemli obtüratör, Hýz aralýðý (1)
Otomatik 1/4000-30 san. (adýmsýz), (2) Manuel 1/4000-30 san. [1/2 EV adýmlý
ya da 1/3 EV adýmlý] (3) Ampul, Elektromanyetik býrakma, Ana düðme OFF
konumuna getirildiðinde Obtüratör kilidi.
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Pentax KAF bayonet yuva (AV birleþtiricili K-yuva, objektif temas noktalarý)

Kullanýlan Objektif

Pentax KAF2 (elektrikli zoom uyumlu deðil), KAF yuva objektifleri, KA yuva
objektifleri

Otomatik Odak Sistemi

TTL faz-eþleþtirmeli otomatik odak sistemi (SAFOX VIII), AF operasyonel
parlaklýk aralýðý: EV 0 ila 19 (f/1.4 objektifle ISO 200’de), Odak kilidi mevcut,
Odak Modu: l (Tekli)/k (Sürekli)/\, Ayarlanabilir AF noktasý

Vizör

Penta-ayna vizör, Doðal-Parlak-Mat II odaklama ekraný, Görüþ alaný: %96,
Büyütme 0.85× (∞’de 50 mm f/1.4 objektifle), Diyopter: –2.5m-1 ila +1.5m-1.
(metre baþýna)

Vizör Göstergesi

Odak bilgileri: ], odaklama yapýldýðýnda yanar veya odaklama yapýlamadýðý
zaman yanýp söner, b yanýyor=Dahili flaþ hazýr, b yanýp sönüyor=Flaþ
kullanýlmalý veya uyumsuz bir objektif kullanýlmakta, Obtüratör hýzý, Hassasiyet
Onaylama, Açýklýk deðeri, e-kadran kullanýmlý gösterge, @=AE kilidi, Kalan
kapasite, m=Pozlama telafisi, k=Sürekli mod, Resim modu simgesi, Sahne
modu simgesi, \=Manuel odak, o=ISO uyarýsý,

LCD Panel Ekraný

b yanýyor=Dahili flaþ hazýr, b yanýp sönüyor=Flaþ kullanýlmalý ya da uyumsuz
bir objektif kullanýlmakta, E=Otomatik flaþ patlamasý, E>=Otomatik
flaþ+Kýrmýzý-göz azaltma, 9=Tek kare çekim, j=Sürekli çekim,
g=Zamanlayýcý, h=Uzaktan kumanda ile çekim, ?=Pil bitme uyarýsý,
]=Otomatik parantezleme pozlamasý (pozlama ayarý adýmlarý 1/2 EV
ya da 1/3 EV olarak ayarlanabilir), M=Merkez-aðýrlýklý ölçme, N=Nokta
ölçme, V=AF Nokta Seçimi, M=AF Noktasýnýn Ortasý, Obtüratör hýzý, Açýklýk
deðeri, Beyaz Dengesi, Kalan kapasite ve m=Pozlama telafisi,
PC (yýðýn depolama)/Pb (PictBridge) USB kablosu baðlandýðýnda belirir.

Ön Ýzleme Fonksiyonu

Dijital Ön Ýzleme: Kompozisyon, pozlama ve odak onaylama. Optik Ön Ýzleme:
Alan derinliði onaylama (elektronik olarak kontrol edilir ve tüm pozlama
modlarýnda kullanýlabilir)

Zamanlayýcý

12 san./2 san. (ayna yukarý kilidi fonksiyonu) gecikme zamaný ile elektronik olarak
kontrol edilir. Deklanþör düðmesine basýlarak baþlatýlýr. Ýþlem onayý: Bip sesi ayarý
mümkün. Ýþlemden sonra iptal edilebilir

Ayna

Hýzlý-dönüþ aynasý, ayna yukarý kilidi fonksiyonu (2 san. zamanlayýcý ile
mevcut)

Otomatik Parantez

Üç çerçeve (düþük pozlanmýþ, uygun pozlama ve yüksek pozlanmýþ) sürekli bir
biçimde pozlama parentezleme ile çekilir. (Pozlama ayar basamaklarý için 1/2 EV
ve 1/3 EV arasýnda seçilebilir)

Pozlama Ölçümü/ Ölçme
Aralýðý

TTL çoklu (16)-segment ölçme, Ölçme ISO 200’de EV 1 ila EV 21.5 aralýðýnda,
50 mm f/1.4 objektifle, Merkez-aðýrlýklý ve Nokta ölçme modu ayarlanabilir

EV Telafisi

±2.0EV (Pozlama ayar adýmlarý için 1/2 EV ve 1/3 EV arasýnda seçilebilir)

AE Kilidi

Düðme tipi (zamanlayýcý tipi fabrika ayarý: deklanþöre yarýya kadar basýlý
tutulduðu müddetçe 20 san. ya da sürekli)

Dahili flaþ

Seri kontrollü P-TTL dahili flaþ, GN 15.6 (ISO 200/m), Kapsama açýlarý: 18 mm
objektif görüþ açýsý, Flaþ senkronizasyon hýzý aralýðý 1/180 san. ve daha yavaþ,
Gün ýþýðý-senk. flaþ, Yavaþ-senk flaþ, ISO aralýðý = P-TTL: 200 ila 3200

Harici Flaþ senk.

Pentax’a özgü otomatik flaþlarla birleþen X-temas noktalý Hot shoe, ISO aralýðý
= P-TTL: 200-3200, Otomatik flaþ, Kýrmýzý-göz azaltmalý flaþ fonksiyonu,
Yüksek-hýz-senk, PENTAX’a özgü flaþlý kablosuz-senk.

Ek

Objektif Yuvasý

Özel Fonksiyon

18 fonksiyon ayarlanabilir

Zaman Fonksiyonu

70 þehir için Dünya Saatý ayarlarý (28 saat dilimi)

Güç

Ýki CR-V3, dört AA lityum, þarj edilebilir AA Ni-MH ya da AA alkalin piller

Pil Bitmesi

Pil bitmesi sembolü ? yanar. (? yanýp sönmeye baþlayýnca deklanþör
kilitlenir ve hiçbir gösterge belirmez.)
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Giriþ/Çýkýþ Yuvasý

USB/Video terminali (USB 2.0 (yüksek hýz uyumlu)), DC giriþ terminali, Kablo
düðme terminali

Video Çýkýþ Formatý

NTSC/PAL

PictBridge

Uyumlu baský cihazý
Baský modu

Boyutlar ve Aðýrlýk

129.5 mm (E) × 92.5 mm (B) × 70 mm (D)
560 g (piller olmaksýzýn yalnýzca gövde)

Aksesuarlar

Hot shoe kapaðý FK, Vizör lastiði FN, ME vizör kapaðý, Gövde yuva kapaðý,
USB Kablo I-USB17, Video kablosu I-VC28, Program (CD-ROM) S-SW53,
Aský O-ST53, Dört adet AA alkalin pil, Kullaným kýlavuzu (bu kitapçýk) ve
PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 kullaným kýlavuzu

Diller

Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Ýsveççe, Hollandaca,
Rusça, Korece, Çince (Geleneksel / Basitleþtirilmiþ) ve Japonca yer almaktadýr.

PictBridge-uyumlu baský cihazý
Tek Baský, Tümünün Baskýsý, DPOF AUTOPRINT

Uzaktan Kumanda F (Opsiyonel) Özellikleri

Uzaktan Kumanda

Kýzýlötesi uzaktan kumanda ünitesi, uzaktan kumanda deklanþör düðmesine
basýldýktan yaklaþýk üç saniye sonra çekim yapýlýr ya da düðmeye basýlarak
hemen çekim yapýlýr, kullaným mesafesi = kameranýn önünden itibaren yalaþýk
5 m. dahilinde.

Güç

Bir lityum pil (CR1620)

Boyutlar

22 mm (E) × 53 mm (B) × 6.5 mm (D)

Aðýrlýk

7 g (pil dahil)

6
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Sözlük

AdobeRGB
Ticari baský iþlemleri için Adobe Systems, Inc. tarafýndan önerilen renk aralýðýdýr. sRGB’den
daha geniþ bir renk üretim aralýðýdýr. Renk aralýðýnýn büyük kýsmýný kapsar, böylece fotoðraflar
bir bilgisayarda düzenlendiði zaman yalnýzca baskýsý alýndýðýnda mevcut olan renkler kaybolmaz.
Fotoðraf uyumlu-olmayan bir yazýlýmla açýldýðý zaman renkler daha parlak görünür.

AE Ölçme
Nesnenin parlaklýðý, pozlamanýn belirlenmesi için ölçülür. Bu kamerada, [Multi-segment Metering],
[Center-weighted Metering] ve [Spot Metering] arasýndan seçim yapýnýz.

Diyafram açýklýðý
Açýklýk, objektif üzerinden CCD’ye geçen ýþýk demetini (kalýnlýk) artýrýr ya da azaltýr.

Otomatik Parantez
Çekim koþullarýný otomatik olarak deðiþtirmek için. Deklanþör düðmesine basýldýðý zaman
üç fotoðraf çekilir. Birincisinde telafi yoktur, ikincisi düþük pozlamalýdýr ve üçüncüsü yüksek
pozlamalýdýr.
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Parlak Kýsým
Fotoðraftaki yüksek pozlanmýþ kýsým kontrastý kaybeder ve beyaz belirir.

Kamera Sarsýlmasý (Bulanýklýk)
Obtüratör açýk iken kamera hareket ettirildiði zaman tüm fotoðraf bulanýk olarak belirir.
Obtüratör hýzý düþük olduðunda bu durum daha çok ortaya çýkar.
Hassasiyeti yükselterek, flaþý kullanarak ve obtüratör hýzýný artýrarak kamera sarsýlmasýný
önleyebilirsiniz. Buna alternatif olarak, kamerayý dengede tutmak için bir tripod kullanýnýz.
Kamera sarsýntýlarýnýn deklanþöre basýldýðýnda ortaya çýkma ihtimali daha yüksek olduðu için,
kameranýn hareket etmesini önlemek üzere zamanlayýcýyý, uzaktan kumanda ünitesini ve
kablo düðmesini kullanýnýz.

CCD (Charge Coupled Devices)
Fotoðrafý oluþturmak üzere objektif üzerinden gelen ýþýðý elektrik sinyallerine dönüþtüren
fotoðraf ögesidir.

Renk aralýðý
Kullanýlmakta olan spektrumdan tanýmlý bir renk aralýðýdýr. Dijital kameralarda, [sRGB], Exif
tarafýndan standart olarak tanýmlanmýþtýr. Bu kamerada, SRGB üzerindeki daha zengin renk
ifadesinden dolayý [AdobeRGB] de kullanýlmaktadýr.
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Renk Isýsý
Bu, nesneyi aydýnlatan ýþýk kaynaðýnýn rengini sayýsal olarak ifade eder. Kelvin (K) uniteleri
kullanýlarak kesin ýsý ile gösterilir. Renk ýsýsý yükseldikçe ýþýk rengi mavimsi bir renge bürünür
ve renk ýsýsý düþtükçe daha kýzýlýmsý bir renge sahip olur.

DCF (Kamera Dosya Sistemi için Dizayn Kýlavuzu)
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) tarafýndan
belirlenen bir dijital kamera dosya sistem standardýdýr.

Alan Derinliði
Odak alaný. Açýklýk, objektif odaksal uzunluðu ve nesneye olan uzaklýða baðlýdýr. Örneðin,
alan derinliðini artýrmak için daha küçük bir açýklýk seçiniz ve alan derinliðini azaltmak için
daha büyük bir açýklýk kullanýnýz.

DPOF (Dijital Baský Sipariþ Formatý)
Baskýsý yapýlacak belirli fotoðraflar ve kopya sayýlarý ile ilgili olarak kayýtlý fotoðraflara sahip
bir karta bilgilerin yazýlmasý hakkýndaki kurallardýr. Fotoðraflarýn bir DPOF fotoðraf baský
maðazasýna götürülmesi ile baský iþlemi kolayca gerçekleþtirilebilir.

EV (Pozlama Deðeri)
Pozlama deðeri diyafram açýklýk deðeri ve obtüratör hýzýnýn bir kombinasyonu ile belirlenir.

Exif (Dijital kameralar için deðiþtirilebilir fotoðraf dosya dormatý)
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) tarafýndan
belirlenen bir standart dijital kamera dosya formatýdýr.

Odak noktasý
Odaðý belirleyen vizördeki konumdur. Bu kamerada [Auto], [Select] ve [Center] arasýndan
seçim yapabilirsiniz.

Histogram
Bir fotoðraftaki en karanlýk ve en parlak noktalarý gösteren bir grafiktir. Yatay eksen parlaklýðý
ve dikey eksen piksel sayýsýný temsil eder. Bir fotoðrafýn pozlama durumuna bakmak
istediðinizde kulanýþlýdýr.

JPEG
Bir fotoðraf sýkýþtýrma metodudur. Kalite seviyesi C (En iyi), D (Daha iyi) ya da E (Ýyi)
olarak ayarlandýðýnda fotoðraf JPEG formatýnda kaydedilir. JPEG formatýnda kaydedilen
fotoðraflar, PC’de görüntülemek ya da bir e-postaya eklemek için uygundur.

Ek

EV Telafisi
Obtüratör hýzý ve diyafram açýklýk deðerini deðiþtirerek fotoðraf parlaklýðýnýn ayarlanmasý
iþlemi.
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ND (Nötr Yoðunluk) Filtresi
Resmin kendisini etkilemeden parlaklýðý ayarlayan pekçok doygunluk seviyesine sahip
bir filtredir.

Parazit Azaltýmý
Düþük obtüratör hýzýnýn sebep olduðu paraziti azaltma iþlemidir
(fotoðraf kabalýðý ya da pürüzlülüðü).

NTSC/PAL
Bunlar video çýkýþ formatlarýdýr. NTSC genellikle Japonya, Kuzey Amerika ve Güney Kore’de
kullanýlýr. PAL genellikle Avrupa’da ve Çin’de kullanýlýr.

Kalite Seviyesi
Bu, fotoðraf sýkýþtýrma oranýný gösterir. Sýkýþtýrma daha az olduðunda fotoðraf daha detaylý
olur. Sýkýþtýrma oraný yükseldikçe fotoðraf daha kaba olarak belirir.
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| verileri
CCD’den gelen düzenlenmemiþ fotoðraf verisidir. RAW verileri kamera tarafýndan dahili
olarak iþlenmeden önceki veridir. Çekim anýndaki kamera deðerleri, örneðin Beyaz Dengesi,
Kontrast, Doygunluk, Ton, Renk Boþluðu, Hassasiyet ve Keskinlik çekimden sonra her bir
kare için ayarlanabilir. Buna ilave olarak, RAW verileri 8 bitlik JPEG ve TIFF verisi
bilgilerinden 16 kat daha çok bilgi içeren 12 bit verileridir. Zengin derecelendirme
mümkündür. RAW verilerini bilgisayarýnýza aktarýnýz ve farklý ayarlarla, öneðin JPEG
ya da TIFF, fotoðraf verileri oluþturmak için tedarik edilmiþ olan programý kullanýnýz.

Kaydedilen Piksel
Piksel sayýsý ile fotoðraf boyutunu gösterir. Bir resmi oluþturan piksel sayýsý fazla oldukça
fotoðraf boyutu da o oranda fazla olacaktýr.

Hassasiyet
Iþýk derecesi. Yüksek bir hassasiyetle, kameranýn sarsýlmasý önlenerek karanlýk yerlerde
bile daha yüksek bir obtüratör hýzýyla fotoðraf çekilebilir. Ancak, yüksek hassasiyetli
fotoðraflar parazitten daha çok etkilenir.

Obtüratör Hýzý
Obtüratörün açýk olduðu ve ýþýðýn CCD’ye çarptýðý süre uzunluðudur. Obtüratör hýzý
deðiþtirilerek CCD’ye çarpan ýþýðýn miktarý deðiþtirilebilir.

sRGB (standart RGB)
IEC (International Electrotechnical Commission) tarafýndan belirlenmiþ uluslararasý renk
aralýðý standardýdýr. Bu, PC monitörleri için renk aralýðýndan tanýmlanýr ve Exif için standart
renk aralýðý olarak da kullanýlýr.
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Köþelerde kararma
Bu, nesne bir örtü ya da filtre tarafýndan bloke edildiðinde ya da flaþ bloke edildiðinde
resimlerin köþeleri siyahlaþtýðýnda oluþur.

Beyaz Dengesi
Çekim esnasýnda, nesnenin düzgün renklere sahip olmasý için ýþýk kaynaðýný karþýlamak
üzere renk ýsýsý ayarlanýr.
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[A Rec. Mode] Menüsü ........... 100, 178
[Q Playback] Menüsü ............. 100, 178
[H Set-up] Menüsü ................... 101, 179
[A Custom Setting] Menüsü ..... 102, 180
I Otomatik Resim ................... 43, 47
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\ Hareketli Nesne ............................. 47
. Gece Sahne Portre ........................ 47
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A Gece .............................................. 48
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C Çocuklar ......................................... 48
E Evcil Hayvan .................................. 48
D Mum Iþýðý ....................................... 48
E Müze .............................................. 48
Q düðmesi .................................. 95, 96
i düðmesi .......................................... 96
K düðmesi ..................................... 95
Z düðmesi ....................................... 97
mc düðmesi ..................................... 95
| Ön Ýzleme ............................. 148, 149
A
AC Adaptör ......................................... 28
Açýklýk ................................................ 131
Açýklýk halkasýnýn kullanýmý ................ 184
Açýklýk Önceliði Modu b .................. 138
AdobeRGB ........................................ 119
AE kilidi ............................................. 144
AE Ölçme .......................................... 132
L düðmesi ................................... 95
AF Modu ........................................... 123
AF Noktasý ........................................ 124
AF360FGZ ........................................ 156
AF540FGZ ........................................ 156
k (Sürekli mod) ........................... 123
l (Tekli mod) .............................. 123
Aktarým Modu ...................................... 86
Alan Derinliði ..................................... 131

Alkalin piller ......................................... 26
Ampul Modu p ................................. 142
Ana düðme ................................... 94, 96
Arka Perde Senk. Flaþ ...................... 160
Aský ..................................................... 24
= (Otomatik odak) ......................... 120
AV Cihazý ............................................ 72
Ayna Kilidi ........................................... 64
Ayna Yukarý Kilidi .............................. 186
B
B&W (Dijital Filtre) .............................. 73
Baský cihazý baðlantýsý ......................... 87
Baský Servisi ....................................... 82
Beyaz Dengesi .................................. 114
Bip Sesi ............................................. 166
p (Ampul) Modu ............................... 142
Bulutlu (Beyaz Dengesi) ................... 114
C
CCD’nin Temizlenmesi ..................... 185
CR-V3 ................................................. 26
Çekim Bilgileri ............................... 17, 18
Çoklu Flaþ ......................................... 161
Çoklu-segment .................................. 132
D
Dahili flaþ .................................... 51, 150
Deklanþör düðmesi ....................... 94, 96
Deklanþör düðmesi ............................. 45
Dijital Ön Ýzleme ................................ 148
Dijital Filtre .......................................... 73
Dil ........................................................ 33
Direkt Baský ......................................... 85
Diyoptri Ayarý ...................................... 39
Doðal ................................................ 110
Doðru pozlama ................................. 130
Dokuz-Kare Ekraný .............................. 68
Dosya # ............................................. 173
Doygunluk ......................................... 113
Döndürme ........................................... 66
Dört-yollu düðme (mnop) ...... 95, 97
DPOF AUTOPRINT ............................ 92
DPOF Ayarlarý ..................................... 82
Dünya Saati ...................................... 167
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e-kadran .............................................. 95
Ekli AF Alaný ........................................ 21
Ekran Biçimi ...................................... 163
Ekran Dili ........................................... 170
En Son Hafýza ................................... 178
EV Telafisi ......................................... 143
F
Fabrika Ayarý ............................... 33, 178
Filtre .................................................... 73
Flaþ ............................................. 51, 150
Flaþ (Beyaz Dengesi) ........................ 114
Flaþ KAPALI a ................................... 47
Flaþ Telafisi ....................................... 150
Floresan Iþýk (Beyaz Dengesi) .......... 114
{ düðmesi ................................... 95, 97
Fn Menüsü ........................................ 104
Formatlama ....................................... 165
Fotoðraf Tonu ................................... 110

H
Hýzlý Ýzleme ........................................ 173
Hareketli Nesne \ ............................. 47
Harici flaþ .......................................... 156
Hassasiyet ........................................ 117
Hassasiyetin Onaylanmasý ................ 122
Hata Mesajý ....................................... 190
Havai Fiþek ....................................... 142
Histogram .................................... 19, 174
I
Ýlave AF Alaný .................................... 124
Ýnce (Dijital Filtre) ................................ 73
M düðmesi ............................. 95, 96
ISO Hassasiyet Uyarýsý Ekraný .......... 118
ISO Hassasiyeti ................................ 117

L
LCD Ekran .......................................... 16
LCD Ekranýnýn Parlaklýðý ................... 171
LCD panel ........................................... 22
Lityum piller ......................................... 26
M
Makro q .............................................. 47
\ (Manuel odak) ............................ 128
Manuel Beyaz Dengesi ..................... 115
Manzara s ......................................... 47
Mat Alan ............................................ 129
3 düðmesi ............................ 95, 96
Menünün Kullanýmý ............................. 98
Merkez-aðýrlýklý .................................. 133
Metin B ............................................... 48
Mod kadraný ................................ 95, 106
Mod Paleti ........................................... 48
Müze E ............................................. 48
N
Ni-MH .................................................. 26
Ni-MH þarj edilebilir piller .................... 26
Nokta Ölçme ..................................... 133
NTSC ................................................ 171
O
Objektif ........................................ 37, 182
Objektif kilit açma düðmesi ........... 38, 94
Obtüratör hýzý .................................... 130
Obtüratör Önceliði Modu b ............. 136
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Gece (Ampul Modu) .......................... 142
Gece Portre . ................................... 47
Gece A .............................................. 48
Geçiþ Modu ....................................... 104
Gölge (Beyaz Dengesi) ..................... 114
Güç ..................................................... 32
Gün Batýmý K ................................... 48
Gün ýþýðý (Beyaz Dengesi) ................ 114
Gün Iþýðý-Senk. Çekim ........................ 54

K
Kýlavuz ekran .............................. 16, 170
Kýrmýzý-göz azaltýmý ............................. 54
Kýrmýzý-Göz Azaltma ......................... 160
Kablo Düðme .................................... 142
Kablosuz Mod ................................... 158
Kalan fotoðraf saklama kapasitesi ...... 27
Kalite Seviyesi ............................ 31, 112
Kart eriþim lambasý ............................. 15
Kaydedilen Piksel ....................... 31, 111
Keskinlik ............................................ 113
Klasör Ýsmi ........................................ 172
Kontrast ............................................ 113
Kontrast-Kontrol-Senk. Flaþ .............. 162
Koruma ............................................... 80
Köþelerde kararma ........................... 201
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Odak Göstergesi ....................... 103, 128
Odak Kilidi ......................................... 126
Odak modu düðmesi ........................... 94
Odak Sabitleme ................................ 126
Odaklama .......................................... 120
4 düðmesi ................................. 95, 97
Opsiyonel Aksesuarlar ...................... 187
Optik Ön Ýzleme ................................ 148
Otomatik Hassasiyet Düzeltme ......... 117
Otomatik Kapanma ........................... 172
Otomatik odak = ............................ 120
Otomatik Parantez ............................ 145
Otomatik Resim I ................... 43, 47
Oynatým ......................................... 18, 65
Oynatým süresi .................................... 27
Ö
Ölçme Kullaným Süresi ...................... 133
Ön Ýzleme | ..................................... 148
Ön Ýzleme Ekraný .............................. 174
Ön Çzleme | ................................... 149
Özel Fonksiyon ................................. 102
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Tek Bir Fotoðrafýn Silinmesi ................ 76
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Tungsten Iþýk (Beyaz Dengesi) ......... 114
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b (Obtüratör Önceliði) modu ........... 136
U
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Uzaktan Kumanda .............................. 61
V
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Video kablosu ..................................... 72
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Y
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Zamanlayýcý ......................................... 57
Zoom Ekraný ........................................ 67
Zoom Objektif ...................................... 50
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GARANTÝ POLÝÇESÝ

Yetkili, dürüst fotoðrafçýlýk daðýtým kanallarý aracýlýðý ile satýn alýnan tüm PENTAX kameralar,
satýn alýnma tarihinden itibaren on iki ay süre ile malzeme ya da iþçilik hatalarýna karþý
garantilidir. Bu süre içerisinde, cihazýn herhangi bir etkiye maruz kaldýðýna dair belirti
olmamasý, kum ya da sývý yüzünden zarara uðramamýþ olmasý, yanlýþ kullaným, kurcalama,
pil ya da kimyasal aþýnmanýn söz konusu olmamasý, kullaným talimatlarýnýn aksine
çalýþtýrýlmamýþ olmasý ya da herhangi yetkisi olmayan bir tamirci tarafýndan deðiþtirilmemiþ
olmasý koþulu ile ücret alýnmaksýzýn arýzalý parçalar deðiþtirilecek ve servis saðlanacaktýr.
Üretici ya da onun yetkili temsilcileri, bu kiþiler tarafýndan yazýlý onay olmaksýzýn yapýlan hiçbir
tamir ya da deðiþiklikten ve hatalý malzeme ya da iþçilik veya baþka hangi sebepten ötürü
olursa olsun, gecikme, kullaným kaybý ya da diðer dolaylý ya da herhangi bir müteakip
zarardan sorumlu deðildir; ve, her türlü garanti ya da teminat kapsamýnda üretici ya da yetkili
temsilcilerine ait açýk ya da dolaylý sorumluluðun, burada da belirtildiði üzere, sadece parça
deðiþimi ile kýsýtlý olmasý üzerinde açýkça mutabýk kalýnmýþtýr. Yetkili olmayan PENTAX servis
tesisleri tarafýndan yapýlan hiçbir tamir için geri ödeme yapýlmaz.
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12 Aylýk Garanti Süresinde Uygulanacak Prosedür
12 aylýk garanti süresi içerisinde arýzalý olduðu kanýtlanan tüm PENTAX ürünleri, cihazýn satýn
alýndýðý yere ya da üreticiye iade edilmelidir. Ülkenizde, üreticinin bir temsilcisi bulunmuyorsa,
ön ödemeli posta ile cihazý üreticiye gönderiniz. Bu durumda, gerekli olan karmaþýk gümrük
prosedürleri nedeniyle, cihazýn size geri gönderilmesi uzun bir süre alacaktýr. Cihaz, garanti
altýnda ise, gerekli tamirat yapýlacak, parçalar ücretsiz olarak deðiþtirilecek ve servisin
tamamlanmasýný müteakip size iade edilecektir. Cihaz, garanti altýnda deðilse, üreticinin ya
da onun yetkili temsilcilerinin normal ücretleri uygulanacaktýr. Gönderi ücretleri, cihazýn sahibi
tarafýndan karþýlanacaktýr. PENTAX ürününüzü, ülke dýþýndan satýn aldýysanýz, garanti süresi
içerisinde servise vermek istemeniz durumunda, üreticinin söz konusu ülkede bulunan
temsilcileri tarafýndan normal iþlem ve servis ücretleri uygulanabilir. Bu durum göz önünde
bulundurulmaksýzýn, üreticiye iade edilen PENTAX ürünü, bu prosedür ve garanti poliçesi
uyarýnca, ücret alýnmaksýzýn servise alýnacaktýr. Ancak, her türlü durumda, gönderi ücretleri
ve gümrük masraflarý, gönderen tarafýndan karþýlanacaktýr. Gerektiðinde satýnalma tarihinizi
kanýtlayabilmeniz için, lütfen cihazýnýzýn satýn alýnmasýna iliþkin fiþ ya da faturanýzý en az bir
yýl süre ile saklayýnýz. Cihazýnýzý servise göndermeden önce, doðrudan üreticiye
gönderdiðiniz durumlar dýþýnda, üreticinin yetkili temsilcilerine ya da bu kiþiler tarafýndan
onaylý tamir merkezlerine gönderdiðinizden emin olunuz. Her zaman servis ücretini sorunuz
ve yalnýzca verilen servis ücretini kabul ettikten sonra servis merkezine servis iþlemine
baþlamalarýný söyleyiniz.
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• Bu garanti poliçesi müþterinin yasal haklarýný etkilemez.
• Bazý ülkelerde PENTAX yetkili daðýtýcýlarýnda bulunan yerel garanti poliçeleri, iþbu
garanti poliçesinin yerini almaktadýr. Dolayýsýyla, satýn aldýðýnýz an size ürün ile
birlikte verilen garanti kartýný incelemeniz ya da daha fazla bilgi almak
ve garanti poliçesinin bir nüshasýný elde etmek için ülkenizdeki PENTAX yetkili
daðýtýcýsý ile görüþmeniz tavsiye edilmektedir.
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Piller normal evsel atýklarla birlikte elden çýkarýlamaz. Kullanýlmýþ pilerinizi uygun toplama
noktalarýna teslim etme konusunda lütfen gerekli özeni gösteriniz.
Benzeri eski veya hasarlý kameralar da normal evsel atýklarla birlikte elden çýkarýlamaz.
Lütfen eski kameralarýnýzý çevre-dostu bir yolla elden çýkarmak konusunda gerekli özeni
gösteriniz veya bize geri gönderiniz.

CE Ýþareti, bir Avrupa Birliði’nin Yönerge uygunluk iþaretidir.

Elden çýkarma hakkýnda kullanýcýlar için bilgiler
1. Avrupa Birliði’nde
Eðer üründe bu iþaret bulunmakta ise, kullanýlmýþ elektrikli/elektronik ürünlerin
genel ev atýðý ile karýþtýrýlmamasý gerektiði anlaþýlmalýdýr. Bu ürünler için farklý bir
toplama sistemi bulunmaktadýr.
Kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihaz ayrý olarak iþleme tabi tutulmalý ve bu tip
ürünlerin uygun muamele, yeniden kazaným ve yeniden dönüþümünü gerekli
kýlan mavzuatla uyum içinde olmalýdýr.
Üye ülkelerin uygulamasýný takiben, AB ülkelerinde bulunan þahýslar kullanýlmýþ
elektrikli/elektronik cihazlarý belirlenmiþ toplama tesislerine ücretsiz olarak
teslim edebilir*. Bazý ülkelerde, yerel bayiniz de benzer bir ürünü satýn almanýz
halinde eski ürününüzü ücretsiz olarak teslim alabilir.
*Daha fazla detay için lütfen yerel makamlarla irtibat kurunuz.
Bu ürünü düzgün þekilde elden çýkararak, atýðýn gerekli muamele, yeniden
kazaným ve yeniden dönüþüm iþlemlerine tabi tutulmasýnýn saðlanmasýna
katkýda bulunacak ve böylece, uygun olmayan elden çýkarma yöntemlerinden
kaynaklanan çevre ve insan saðlýðý üzerindeki potansiyel negatif etkileri
önlemiþ olacaksýnýz.
2. AB dýþýndaki diðer ülkeler
Eðer bu ürünü elden çýkarmak istiyorsanýz, lütfen yerel makamlarla irtibat
kurunuz ve düzgün elden çýkarma metodu hakkýnda bilgi edininiz.
Ýsviçre için: Yeni bir ürün satýn alýnmýþ olmasa bile kullanýlmýþ elektrikli/
elektronik cihazý ücretsiz olarak bayiye teslim edebilirsiniz. Toplama tesisleri
hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiler www.swico.ch ya da www.sens.ch
websitelerinde mevcuttur.
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