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PENTAX AF540FGZ Otomatik Flaþý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
TTL otomatik ile kolay gün ýþýðý senk. fotoðraf çekimine ilave olarak, AF540FGZ kablosuz TTL otomatik 
(P-TTL otomatik) fotoðraf çekimine ve yüksek-hýz senk. çekime de imkan verir. Dahili AF-yardýmcý nokta 
ýþýðý ile karanlýk koþullarda bile düzgün odak ayarlamalarýna imkan veren klips türü flaþtýr.

PENTAX, HOYA CORPORATION’ýn bir ticari markasýdýr.
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FLAÞ ÜNÝTENÝZÝN GÜVENLÝ KULLANIMI ÝÇÝN

Bu flaþ ünitesini güvenli kullaným için dikkatli bir þekilde üretmiþ olmamýza karþýn, sayfa 2 dahilinde sunulan 
önlemlere uyduðunuzdan emin olunuz.

UYARI
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde ciddi kiþisel yaralanmalarýn ortaya çýkabileceðini göstermektedir.

DÝKKAT
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde küçük veya orta ölçekli kiþisel yaralanmalarýn veya mal kaybýnýn 
ortaya çýkabileceðini göstermektedir.

, yasaklanmýþ olan ögeleri gösteren bir semboldür.

, uyarý durumunu vurgulayan bir semboldür.
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UYARI
Flaþýn içerisinde yüksek voltajlarda çalýþan 
elektronik devreler mevcuttur. Flaþ ünitesini 
kendiniz sökmeye teþebbüs etmeyiniz, 
elektrik çarpmasý tehlikesi mevcuttur.

Eðer flaþ ünitesinin iç kýsýmlarý darbe v.b. 
dolayýsýyla açýða çýkarsa, bir elektrik çarpmasý 
tehlikesi mevcut olduðundan bu kýsýmlara 
dokunmayýnýz.

Bir elektrik çarpmasý tehlikesi mevcut 
olduðundan, flaþ ünitesini suya veya 
neme maruz býrakmayýnýz.

DÝKKAT
Zararlý olabileceðinden dolayý flaþý bir kiþinin 
gözlerine yakýn konumda kullanmayýnýz. 
Çevrede çocuklar varken, flaþý kullandýðýnýz 
esnada özellikle dikkatli olunuz.

Aþaðýdaki durumlar infilaka veya yangýna 
sebebiyet verebilir.
● Pillerin kýsa devre yapýlmasý
● Pillerin aleve maruz býrakýlmasý
● Pillerin sökülmesi
● Pili kaplayan yapýþkaný çýkarýnýz.
● Yeniden þarj edilemeyen pillerin þarj 

edilmeye çalýþýlmasý

Isýnmalarý ya da duman çýkarmalarý halinde, 
pilleri hemen kameradan çýkarýnýz. Bu iþlem 
esnasýnda kendinizi yakmamaya özen 
gösteriniz.
2



AF540FGZ_OPM_TUR.book  Page 3  Monday, January 17, 2011  2:15 PM
Flaþ Ünitenizi Kullanýrken Alýnacak Önlemler
● Flaþ ünitesini temizlemek için asla boya tineri, alkol veya benzin gibi organik çözücüleri kullanmayýnýz.

● Bir otomobilin içinde olduðu gibi nemin ve sýcaklýðýn çok yüksek deðerlere ulaþtýðý yerlerde flaþ ünitesini uzun 
süreler boyunca býrakmaktan kaçýnýnýz.

● Flaþ ünitesini güçlü titreþimlere, þoka veya basýnca maruz býrakmamaya özen gösteriniz. Motosiklet, otomobil, 
tekne v.b. gibi yerlerde taþýrken flaþ ünitesini korumak üzere bir yastýk kullanýnýz.

● Yaðmur, su v.b. gibi faktörlere doðrudan doðruya maruz kalýnabilecek yerlerde flaþ ünitesini kullanmayýnýz.

● Flaþ ünitesini kameradan ayrý olarak kullandýðýnýzda, elektrik temas noktalarýna hiçbir metal nesneyi 
eklemeyiniz veya uyumlu olmayan aksesuarlarý takmayýnýz. Aksi halde TTL otomatik mekanizmasý hasar 
görebilir veya kullanýlamaz hale gelebilir.

● Yüksek performansýn muhafaza edilmesi için her 1 ila 2 yýlda bir düzenli kontrollerin yapýlmasý tavsiye edilir. 
Eðer ünite uzun bir süre için kullanýlmamýþsa veya önemli bir çekime hazýrlýk safhasýnda bulunuluyorsa, test 
düðmesi ile bir test flaþý çekimi yapmanýz ve bununla çekimi test etmeniz önerilir. Test flaþý, ideal performansýn 
muhafaza edilmesi için de önemlidir.

● Çöp, kirlilik, kum, toz, su, zehirli gazlar, tuz v.b. ile temastan kaçýnýnýz. Flaþ ünitesi yaðmura veya neme maruz 
kaldýðýnda bunu yumuþak ve kuru bir bezle siliniz.

● Siyah veya beyaz nesnelerin fotoðrafýný çekerken, pozlama telafisini kullanýnýz.

● Farklý sayýda elektrikli temas noktasý olan hot shoe yuvasý gibi herhangi bir aksesuar eklemeyiniz.

● Bu ürünün baþka firmalar tarafýndan üretilen kameralar ve aksesuarlar ile kullanýmýndan dolayý ortaya çýkacak 
her türlü kaza, hasar v.b. gibi hususlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmemekteyiz.
3
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■Pilleri Hakkýnda Uyarýlar
● Bu flaþ ünitesinde dört adet AA tipi alkalin, lityum veya nikel metal hidrit pilleri kullanýlýr. Baþka türden pilleri 

kullanmayýnýz. Flaþ ünitesi düzgün bir þekilde çalýþmayabilir veya yeterli performansý gösteremeyebilir ya da 
kullanýlan pillerin türüne baðlý olarak flaþ ünitesi üzerinde ýsýnma ortaya çýkabilir.

● AA alkalin ve lityum piller yeniden þarj edilebilir özellikte deðildir. Ayrýca, pilleri sökmeyiniz. Bu pillerin yeniden 
þarj edilmesi veya sökülmesi infilak veya sýzýntý ortaya çýkarabilir.

● Pilleri deðiþtirirken, farklý türden veya kapasitelerden ya da farklý üreticilere ait olan pilleri karýþtýrmayýnýz.

● Pilleri pozitif (+) ve negatif (-) terminalleri kesiþmeyecek þekilde yerine yerleþtirmeyiniz. Yanlýþ yerleþtirme 
infilak veya yangýna sebebiyet verebilir.

● Düþük sýcaklýklarda pil performansý geçici olarak düþebilir. Uygun performans için, donma seviyesinin altýndaki 
sýcaklýklarda piller ýlýk tutulmalýdýr.

● Eðer flaþ ünitesini uzun bir süre boyunca kullanmayý amaçlamýyorsanýz, pilleri yerinden çýkarýnýz. Bunlarýn 
yerinde býrakýlmasý, sýzýntý v.s. dolayýsýyla flaþ ünitesine zarar verebilir.
4
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Parça Ýsimleri
 Yansýtma açýsý ayarý
 LCD panel
 Flaþ modu düðmesi
 Seçme düðmesi
 Ayar kadraný
 LCD panel aydýnlatma düðmesi/ Format düðmesi
 Zoom düðmesi/ Kanal düðmesi
 Test düðmesi/ Modelleme düðmesi/ Hazýr ýþýðý
 Ayar düðmesi
 Açma/kapatma düðmesi
 Kablosuz mod düðmesi
 Senk modu düðmesi

 Yansýtma kilit serbest býrakma tuþu
 Pil yuvasý kapaðý
 Shoe kilit pimi
 Flaþ sinyal temas noktalarý
 Shoe ayaðý
 Kilitleme mandalý
6
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 5P Senk prizi
 Harici güç kaynaðý prizi
 Priz kapaðý
 Baðlý ünite sensörü
 Geniþ açý paneli
 Catchlight paneli
 Flaþ baþlýðý
 AF spot ýþýk iletici
 Otomatik flaþ sensörü
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■Baþlýca tedarik edilmiþ ögeler
 Stand

Hot shoe desteðini standýn açýklýk yerine kaydýrýn.
● Kamera ötesi shoe adaptörü F’yi tedarik edilmiþ 

olan standa takamazsýnýz.
● Flaþ ünitesini standa takarken, kilit mandalýný 

gereðinden fazla sýkmayýn. Fazla sýkma 
neticesinde, flaþ ünitesi standdan çýkarýldýðýnda 
ve kameranýn hot shoe kýsmýna eklendiðinde kilit 
mandalýnýn yeteri kadar kilitlenmemesi söz 
konusu olabilir.

 Kap
 Kullaným Kýlavuzu (bu kýlavuz)
 Sertifikasyon

Opening of 

the stand

Stand 
açýklýk yeri
9
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■LCD Panel Göstergesi
 Zoom göstergesi : A.Zoom ➝ M.Zoom xxmm = 20, 24, 28, 35, 50, 70, 85 (35mm formatýnda)

35, 45, 55, 70, 100, 135, 150 (645 formatýnda)
55, 60, 70, 90, 120, 180, 190 (67 formatýnda)
13, 16, 19, 24, 34, 48, 58 (DÝJÝTAL kamera (K serisi, 
*ist D serisi))
25, 30, 35, 43, 62, 87, 106 (645D)

 Format göstergesi : 35mm ➝ 645 ➝ 67 ➝ DÝJÝTAL

 Flaþ modu göstergesi : P-TTL ➝ A ➝ M ➝ SB

 Flaþ çýkýþý telafi 
göstergesi

: -3,0 ila +1,0 seviyesi, 0,5 adýmlýk artýþlarla

 ISO göstergesi : ISO 25 ila 1600

 Çubuk grafik

 Etkili flaþ mesafesi 
göstergesi

: Minimum mesafe - Maksimum mesafe (P-TTL, TTL, A modlarýnda)
Minimum mesafe (manuel modunda)

 AF spot ýþýðý : SB

 Senk modu göstergesi : (Baþlýca perde senk) - (Sürüklenen perde senk) - (Kontrast 
kontrolü senk) - (Yüksek-hýzlý senk)

 Flaþ yansýtma uyarýsý :

 Flaþ çýkýþý ayar göstergesi : NN/ X X

F/durma : F2 ila F22 (ISO 100’e ayarlandýðýnda)

 Kanal göstergesi : 1 ila 4CH

 Kablosuz mod göstergesi : MASTER (ANA), CONTROL (KONTROL), SLAVE (BAÐLI)
10
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11

Düþük ýþýklandýrma koþullarýnda ve LCD panel 
görülemediði zaman, LCD panel ýþýk düðmesine 
(LIGHT) basýldýðýnda panel 10 saniyeliðine 
aydýnlatýlacaktýr. Buna tekrar basýldýðýnda aydýnlatma 
sona erdirilir.
● Kameranýn LCD paneli, LCD aydýnlatma 

düðmesine (LIGHT) bastýðýnýzda ve pozlama 
ölçümü zamanlayýcýsý aþaðýdaki kamera için 
açýk olarak ayarlandýðýnda da aydýnlanýr.
MZ-S

Otomatik Kontrol Ekraný
Eðer doðru flaþ çýkýþý elde edilirse, vizördeki flaþ modu 
göstergesi  ( ) yanýp sönmeye baþlayacaktýr.
Eðer otomatik kontrol ekraný yanýp sönmezse, flaþ çýkýþý 
yetersizdir. Etkili flaþ mesafesini teyit edin (bkz sayfa 80) 
ve nesneye olan uzaklýðý ayarlayýn veya diyaframý daha 
da açýn.
Otomatik kontrol ekraný yanýp sönmese bile, eðer 
nesne çok yakýndaysa flaþ çýkýþý düzgün olamayabilir.
● Flaþ modu ve kamera kombinasyonuna baðlý 

olarak, otomatik kontrol ekraný düzgün 
görüntülenemeyebilir
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Pillerin Takýlmasý
Pil yuvasý kapaðýný açmak üzere þekilde 
görüldüðü gibi kaydýrýnýz.

(+, -) iþaretlerinin pil yuvasý kapaðý içerisindeki 
þekille kesiþmesini garanti ederek dört adet AA 
tipi pil takýnýz.

� �

1 2
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Pil Türleri
Bu flaþ ünitesi, aþaðýda gösterildiði gibi ayný türden dört 
AA pil kullanýr.
- Alkalin pil (LR6)
- Lityum pil (FR6)
- Nikel-Metal Hidrit pil (Ni-MH)

(Nikel manganez (Ni-Mn) ve nikel kadmiyum (Ni-Cd) 
piller kullanýlamaz.)

● Geri kazaným süreleri ve toplam flaþ sayýsý ile 
ilgili daha fazla bilgi için, bakýnýz 88 sayfasýnda 
«Teknik Özellikleri».

● Eðer LCD panel veya hazýr ýþýðý üzerindeki 
göstergeler yanmýyorsa, piller tükenmiþ veya 
düzgün takýlmamýþ olabilir. Pillerin yönünü 
kontrol ediniz veya göstergeler ya da hazýr ýþýðý 
hala yanmýyorsa, pilleri yenileri ile deðiþtiriniz.

● Lityum piller kullanýyorken flaþ ünitesini ardý 
ardýna patlatýrsanýz, piller ýsýnacak ve bunun 
sonucunda flaþ ünitesini devreden çýkaracak 
þekilde bir emniyet þebekesini devreye 
sokacaktýr. Böyle bir durumda, pillerin sýcaklýðý 
normale dönene dek flaþ ünitesini kullanmayýnýz.

■Seçmeli Harici Güç Kaynaðýnýn 
Kullanýmý

Harici güç kaynaðý olarak seçmeli TR Güç Paketi-3’ü 
(ayrý olarak satýlýr) kullanabilirsiniz.
● TR Güç Paketi-3’ün nasýl kullanýlacaðý ve flaþ 

ünitesine baðlanmasý ile ilgili olarak, TR Güç 
Paketi-3 ile birlikte verilen kýlavuza bakýnýz.

● TR Güç Paketi-3 kullanýlarak flaþýn nasýl 
þarj edilebileceði ile ilgili olarak, bakýnýz 
16 sayfasýnda «Seçmeli Güç Kaynaðý ile 
AF540FGZ’nin Þarj Edilmesi».

● TR Güç Paketi-2 mekanik sebeplerden ötürü 
AF540FGZ ile kullanýlamaz.

Harici güç kaynaðý altý adet C-boyutu alkalin 
pil (LR14) kullanýr.
(Nikel kadmiyum (Ni-Cd) piller TR Güç Paketi-3’te 
kullanýlamaz.)
13
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Kamera Üzerine Takýlmasý
Kamerada hot shoe kapaðýný çýkarýnýz.

Flaþ ünitesini kameraya takýnýz.
Flaþ ünitesinin kilitleme mandalýný, (FIX➝) ile 

gösterilenin tersi yönünde çeviriniz (LCD panel 
yönünden saatin dönüþüne göre).

Flaþ ünitesinin hot shoe ayaðýný kameranýn hot 
shoe kýsmýna, kameranýn arkasýndan önüne 
doðru kaydýrýnýz.

Flaþ ünitesinin kilitleme mandalýný kilitlemek 
üzere (FIX➝) ile gösterilen yönde çeviriniz.

● Aþaðýdaki kameralarda bir shoe kilit pimi 
bulunmaktadýr. Flaþ ünitesini takarken, kilitleme 
mandalýný (FIX➝) yönünde çeviriniz ve shoe kilit 
mandalý ile flaþ ünitesini kameraya sabitleyiniz. 
Flaþ ünitesini serbest býrakýrken, bunu kilitleme 
mandalýný (FIX➝) ile gösterilenin tersi yönünde 
çevirdikten ve shoe lock pimini gevþettikten 
sonra yaptýðýnýzdan emin olunuz. Aksi halde hot 
shoe zarar görecektir.
645D, K serisi, *ist D serisi, *ist, MZ-S, MZ-L/ZX-L/
MZ-6, MZ-60/ZX-60

● 672 bir hot shoe ile birlikte sunulmaz. Seçmeli 
hot shoe yuvasý 672 kullanýlmalýdýr.

1

1
2

2
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Kameranýn Açýlmasý

Açma/kapatma düðmesinin (ON) konumuna 
kaydýrýlmasý cihazý açacaktýr. Flaþ þarj olduðu 
zaman hazýr ýþýðý yanacaktýr. Bunun (OFF) 
konumuna kaydýrýlmasý cihazý kapatýr.

Eðer þarj etme süresi 20 saniyeden daha fazla olursa, 
piller tükenmiþ demektir ve yenileri ile deðiþtirilmeleri 
gerekir. Eðer flaþ ünitesi tükenmiþ olan pillerle 
kullanýlýrsa, yapýlmýþ olan ayarlar bunlarýn varsayýlan 
ayarlarýna dönebilir.

● Flaþ ünitesini açmadan önce kamerayý açýnýz.
● Açma/kapatma düðmesindeki WIRELESS 

konumu kablosuz mod ve baðlý flaþ için 
kullanýlýr. Ayrýntýlar için, her bir fonksiyonun 
açýklamalarýna bakýnýz.
➝ Kablosuz mod (sayfa 38 - 49)
➝ Baðlý flaþ (sayfa 50 - 51)

Ready lampEtkili flaþ 
mesafesi
15
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■Seçmeli Güç Kaynaðý ile 
AF540FGZ’nin Þarj Edilmesi

Kullanýcý kýlavuzundaki talimatlara uygun 
olarak harici güç kaynaðý TR Güç Paketi-3’ü 
hazýrlayýnýz.
Flaþ ünitesi ile TR Güç Paketi-3’ün açma/
kapatma düðmesinin OFF (kapalý) konumda 
olduðundan emin olunuz. Sonrasýnda elektrik 
kablosunu flaþ ünitesindeki harici güç 
prizine takýnýz.

Harici güç kaynaðýnýn açma/kapatma düðmesini 
ve flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini ON 
(açýk) konumuna getiriniz. Þarj etme iþlemi sona 
erdiðinde, flaþ ünitesindeki hazýr ýþýðý yanacaktýr.

● TR Güç Paketi-3, gücün etkin halde olduðunu 
belirtmek üzere yanan bir pilot ýþýðý ile 
donatýlmýþtýr. Yanan bir ýþýðýn, flaþ ünitesinin 
kullanýma hazýr olduðunu göstermediðini 
aklýnýzda bulundurunuz. Flaþ ünitesini deþarj 
etmeden önce flaþ ünitesindeki hazýr ýþýðýnýn 
yanmakta olduðunu kontrol ediniz.

● Flaþ ünitesini kapattýðýnýz zaman, harici güç 
kaynaðýndaki açma/kapatma düðmesinin OFF 
konumda olduðundan emin olunuz. Aksi halde, 
harici güç kaynaðý tükenecektir.

■Þarj Etme Modunun Belirlenmesi
Aþaðýdakiler arasýndan bir þarj etme modu 
seçebilirsiniz.

Ayar düðmesini yukarý kaydýrýnýz.

2 saniye veya daha fazla süre boyunca LCD 
panel aydýnlatma düðmesi (LIGHT) basýnýz.
SL 1 veya SL 2 görüntülenecektir.

Flaþ düðmesine (MODE) iki kere basýnýz. 
PP1 veya PP2 görüntülenecektir 

PP 1 veya PP 2 seçmek için gerekli olan sayý 
kadar seçme düðmesine (S) basýnýz.

LCD panel aydýnlatma düðmesine (LIGHT) 
basýnýz.
LCD panel, normal ekrana döner.

Harici güç kaynaðý kullanýrken, AF540FGZ’den 
pilleri çýkarmayýnýz: aksi halde, flaþ ünitesi 
çalýþmayacaktýr.

1
2

3
PP1: Yalnýzca harici güç kaynaðýný kullanarak flaþ 

ünitesini þarj eder.
PP2: Harici güç ünitesini ve dahili pilleri kullanarak flaþ 

ünitesini þarj eder. (Yaklaþýk 2 saniyelik þarj etme 
aralýðý ile yüksek hýzlý þarj etme iþlemini etkin kýlar.)

1
2
3
4
5
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■Otomatik Güç Kapatma Fonksiyonu
Flaþ modu, açma/kapatma düðmesi (ON) konumuna 
ayarlýyken yaklaþýk olarak 3 dakika boyunca 
kullanýlmazsa, güçten tasarruf etmek üzere otomatik 
olarak kapanýr.

Ayar düðmesini yukarý kaydýrýnýz.

2 saniye veya daha fazla süre boyunca LCD 
panel aydýnlatma düðmesi (LIGHT) basýnýz.

SL 1 veya SL 2 görüntülenecektir.

Flaþ modu düðmesine (MODE) basýnýz.

PH 1 veya PH 2 seçmek için gerekli olan sayý 
kadar seçme düðmesine (S) basýnýz.
PH1: Otomatik güç kapanma fonksiyonunu 
etkin kýlar.
PH2: Otomatik güç kapanma fonksiyonunu 
devredýþý býrakýr.
LCD panel aydýnlatma düðmesi (LIGHT) basýnýz.

● Otomatik Kapanma fonksiyonu, hem yalnýzca 
dahili piller kullanýmdayken hem de bir harici 
güç kaynaðý takýlý iken kullanýlabilir.

● Otomatik flaþ modunda (A), 6 dakika geçtikten 
sonra güç kapanacaktýr.

● Kablosuz modda, yaklaþýk 1 dakikalýk 
kullanýlmama sonucunda güç kapanacaktýr.

■Hýzlý Açma Fonksiyonu
Eðer flaþ otomatik odaklý kameralarýn üzerine takýlýrsa, 
gücü açmak üzere deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýnýz.
● Hýzlý Açýlma fonksiyonu, hem yalnýzca dahili 

piller kullanýmdayken hem de bir harici güç 
kaynaðý takýlý iken kullanýlabilir.1

2
3
4
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Seçme Düðmesi (S)/Ayar Kadraný Fonksiyonlarý

Seçme düðmesi (S) ve ayar kadraný için, aþaðýdaki sayfalarda gösterildiði gibi 4 ayar türü mevcuttur.

■Prosedür
Ayarlanacak olan sayýnýn yanýp sönmesi üzere 
seçme düðmesine (S) basýnýz.

Ayar kadranýný çeviriniz ve yanýp sönen sayýyý 
ayarlayýnýz.

�

1

�

2
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Ayar sonrasýnda, seçme düðmesine (S) basýnýz 
ve yanýp sönmeyi durdurunuz. Ayný prosedürü 
izleyerek aþaðýdaki ögeleri de ayarlayýnýz.

● P-TTL veya TTL Otomatik olarak ayarlý çoklu 
flaþ üniteleri kullanýrken ve ayný zamanda ýþýk 
miktarýný ayarlarken, kameranýn pozlama 
telafisini kullanýnýz.

�

3

Baðlý Flaþ Modu Ayar Aralýðý

Flaþ çýkýþý telafisi P-TTL Otomatik flaþ
-3,0 ila +1,0 seviyesi (EV) (0,5 adýmlýk 
artýþlarla)

ISO / F (Açýklýk) ayarý Otomatik flaþ (A) ISO 25 ila ISO 1600, F2 ila F22 (ISO100 ile)

Manuel flaþ çýkýþý Manuel (M) 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64

Flaþ çýkýþý ayarý Kablosuz (W) ana flaþ (M)
Kablosuz (W) baðlý flaþ (S)

1/1, 2/3, 1/2, 1/3
19
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Kamera Formatý ve Flaþ Kapsama Açýsý
20

AF540FGZ’nin flaþ kapsama açýsý kullanýmdaki 
objektifin görüþ açýsýyla eþleþecek þekilde ayarlanabilir 
ve bu da flaþ ýþýðýnýn etkili bir þekilde yayýlmasýna 
imkan verir.
Flaþ kapsama açýsý, kameranýn ön ayarlý görüntü 
boyutuna (FORMAT) baðlý olarak, flaþ ünitesinin LCD 
panelindeki mevcut objektiflerin odaksal uzunluklarý 
ile gösterilir.

■Format ayarý
Ýlk olarak, kullanmakta olduðunuz kameranýn 
görüntü boyutu ile eþleþtirmek üzere FORMAT’ý 
ayarlayýnýz.
AF540FGZ aþaðýdaki kameralarla birlikte 
kullanýldýðýnda, deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýldýðý zaman format boyutu otomatik 
olarak ayarlanabilir.
645D, K serisi, *ist D serisi, *ist, MZ-L/ZX-L/
MZ-6, MZ-S
Diðer kameralar için, kullaným öncesinde, 
aþaðýdaki prosedüre göre kameranýn görüntü 
boyutu ile eþleþtirmek üzere FORMAT’ý 
kullanýnýz.
Ayar düðmesini aþaðýya (sarý nokta) kaydýrýnýz.
LCD panelde kamera formatlarýný (resim 

boyutlarýný) görüntülemek üzere tekrar tekrar 
FORMAT düðmesine basýnýz.
Sýrasýyla 35mm ➝ 645 ➝ 67 ➝ DIGITAL ➝ 
35mm arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

�
�

1
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■Zoom konumu (Flaþ kapsama 
açýsý) ayarý

Sonrasýnda, kullanmakta olduðunuz objektifin 
odaksal uzunluðu ile eþleþtirmek üzere zoom’u 
(flaþ kapsama açýsý) ayarlayýnýz.

■Otomatik Zoom (A.Zoom)
Eðer hem kamera hem de objektif otomatik odak 
ayarýna sahipse, kameranýn deklanþör düðmesine 

yarýya kadar basarak flaþ kapsama açýsýný odak 
uzunluða göre otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
Otomatik zoom fonksiyonu, pozlama ölçümü 
zamanlayýcýsý (bilgiler vizörde görüntülenmekte 
iken) çalýþmakta iken iþlev gösterir.
Eðer formatý manuel olarak ayarlýyorsanýz, 

ayar düðmesini üst konuma (beyaz nokta) 
geri getiriniz.

LCD panelde (M.Zoom) görüntülendiðinde, 
(A.Zoom) görüntülenene dek zoom düðmesine 
(ZOOM) tekrar tekrar basýnýz.

● Flaþ modu otomatik flaþa ayarlandýðýnda, 
kamera ve objektifin her ikisi de otomatik odakta 
olsa bile otomatik zoom fonksiyonu çalýþmaz. 
Görüntünün objektif açýsý ile eþleþtirmek üzere 
zoom’u manuel olarak ayarlayýnýz.

■Manuel Zoom (M.Zoom)
Eðer kamera ve objektifin biri veya her ikisi 
manuel odakta ise, flaþ kapsama açýsýný manuel 
olarak ayarlamanýz gerekir.
Eðer formatý manuel olarak ayarlýyorsanýz, 

ayar düðmesini üst konuma (beyaz nokta) 
geri getiriniz.

Kullanýlmakta olan objektifin odaksal uzunluðu 
LCD panelde görüntülenene dek zoom 
düðmesine (ZOOM) basýnýz ya da bu objektif 
odaksal uzunluðundan tam olarak bir daha 
geniþ görüntülenemez. Zoom konumu 23 
sayfasýndaki þekilde gösterilen sýrada deðiþtirilir.

��
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● Manuel zoom modunda, LCD panele bakýnýz 
ve bunu, flaþ kapsama açýsý objektif odaksal 
uzunluðu ile eþleþecek þekilde ayarlayýnýz veya 
objektif odak uzunluðundan daha kýsa olan bir 
flaþ kapsama açýsý belirleyiniz.

Her bir Format için Zoom Konumlarý
* Geniþ-açýlý panel ile

● Geniþ-açýlý panel kullanýldýðýnda, zoom düðmesi 
(ZOOM) çalýþmayacaktýr. (Geniþ-açýlý panel, 
flaþ kafasýnýn üzerinde dar bir aralýktadýr. 
Flaþ kafasýnýn ön kýsmýný kaplamasý üzere 
bunu dýþarý çekiniz. Eðer catchlight paneli 
gerekli deðilse, bunu bölmesi içinde býrakýnýz.)

35mm kamera 645 kamera 67 kamera Dijital kamera 
(K serisi, *ist D serisi)

Dijital kamera 
(645D)

20mm* 35mm* 55mm* 13mm* 25mm*

24mm 45mm 60mm 16mm 30mm

28mm 55mm 70mm 19mm 35mm

35mm 70mm 90mm 24mm 43mm

50mm 100mm 120mm 34mm 62mm

70mm 135mm 180mm 48mm 87mm

85mm 150mm 190mm 58mm 106mm
22
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35mm Kamera 645 Kamera 67 Kamera Dijital Kamera 
(K serisi, *ist D serisi)

Dijital Kamera 
(645D)
23
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● (A.Zoom) modunda, deklanþör düðmesine yarýya 
kadar bastýðýnýzda ve kamera pozlama ölçme 
zamanlayýcýsý açýk olduðunda objektif odaksal 
uzunluðuna uymasý üzere flaþ kapsama açýsý 
otomatik olarak ayarlanacaktýr.

● Flaþ, kameranýn odaksal uzunluðunu 
kapsayamadýðý zaman, aþaðýdaki gibi bir 
uyarý sinyali belirir.
- Aþaðýdaki kamera ve objektiflerle birlikte kullaným 

halinde zoom göstergesi yanýp söner.

- Aþaðýdaki kameralar ve odak uzunluklarýnýn birlikte 
kullanýmý halinde uyarý sinyali belirmez.

● (A.Zoom) modunda, eðer odak uzunluðu bilgisi 
mevcut deðilse, flaþ kapsama açýsý bir 35mm’lik 
kamera ile otomatik olarak 24mm’ye 
ayarlanacaktýr. Bir 645 kamera ile, 45mm’ye, 
bir 67 kamera ile 60mm’ye, bir dijital kamera ile 
(K serisi, *ist D serisi) 16mm olacak ve bir dijital 
kamera ile (645D) 30mm olacaktýr.

● Geniþ-açýlý panel kullanýldýðýnda, hem A.Zoom 
ve hem de M.Zoom’da açý, bir 35mm kamera 
için 20mm’ye, bir 645 kamera için 35mm’ye, 
bir 67 kamera için 55mm’ye, bir dijital kamera 
için (K serisi, *ist D serisi) 13mm’ye ve bir dijital 
kamera için (645D) 25mm’ye sabitlenecektir.

Kamera Objektif Tipleri:

*ist D serisi DA, D FA, FA J, FA, F 

35mm otomatik odak 
tek objektifli refleks 
kameralar

D FA, FA J, FA, F

645N2, 645N FA645

Kamera Odaksal uzunluk

*ist, MZ-L/ZX-L/MZ-6, 
MZ-S

20mm ve üzeri, 
24 mm’den daha az

*ist DL, *ist DS, *ist D
13mm ve üzeri, 
16 mm’den daha az
24
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Flaþ Modlarýnýn Kullanýlmasý

AF540FGZ aþaðýdaki flaþ modlarýna sahiptir. Çekimi 
yapýlan nesneye en uygun olan modu seçiniz.
Çekim öncesinde aþaðýdakileri teyit ediniz.
1. Kameranýzýn istenen flaþ modunu destekleyip 

desteklemediði.
➝ Her bir Flaþ Modunu Destekleyen Kameralar 

(sayfa 60)
2. Ýstenen fonksiyonun kameranýz ve belirlediðiniz 

flaþ modu kombinasyonu dahilinde kullanýlýp 
kullanýlamayacaðý.
➝ Her bir Flaþ Modu ile ilgili Fonksiyonlar 

(sayfa 64 - 71)

P-TTL otomatik flaþ (P-TTL)
Çoklu-segment ölçme sensörünün nesnenin uzaklýðýný, 
parlaklýðý, parlaklýk farkýný, arka zemin koþullarýný v.b. 
ölçebilmesi üzere ana flaþtan önce bir ön-flaþ deþarj 
edilir. Elde edilen veriler ana flaþýn çýkýþýný belirlemek 
üzere iþlenir. Bu mod, geleneksel TTL modu ile 
olduðundan daha düzgün sonuçlar ortaya koyar. 
Bu flaþ modunun nasýl kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar 
için bakýnýz sayfa 26.

TTL otomatik flaþ (TTL)
Kamera filminden yansýtýlan ýþýðýn miktarýna baðlý 
olarak, kamera doðru bir pozlama elde etmek üzere 
flaþ çýkýþýný otomatik olarak ayarlar. Bu flaþ modunun 
nasýl kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar için bakýnýz 
sayfa 27.

Otomatik flaþ (A)
Dahili flaþ ölçme sensörü, flaþ çýkýþýný otomatik 
olarak ayarlar. P-TTL veya TTL Otomatik flaþ uyumlu 
olmayan kameralarla kullanýnýz. Bu flaþ modunun nasýl 
kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar için bakýnýz sayfa 28.

Manuel flaþ (M)
Kamera manuel pozlama ayarlandýðýnda, nesne 
mesafesine ve diyafram açýklýðýna uygun olmasý üzere 
manuel flaþ ayarlanabilir. Manuel flaþ çýkýþý 1/1, 1/2, 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32, veya 1/64 olarak ayarlanabilir. 
Bu flaþ modunun nasýl kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar 
için bakýnýz sayfa 30.
25
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■P-TTL Otomatik Flaþ

Bu flaþ modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile ilgili 
olarak bakýnýz sayfa 25.

Prosedür
Flaþ ünitesini açýnýz.

LCD panelde (P-TTL) görüntülenene dek flaþ 
modu düðmesine (MODE) basýnýz.

Senk modu düðmesini, nesneye baðlý olarak 
baþlýca perde senk ( ), sürüklenen perde 
senk ( ) veya kontrast-kontrolü ( ) 
olarak ayarlayýnýz. (Bakýnýz sayfa 32.)

● Gücü açtýktan sonra (ON), ayar (P-TTL) 
ve (A.Zoom) olacaktýr.

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Ayar metodu, 
kamera ve objektifinize baðlý olarak deðiþir. 
Bakýnýz sayfa 21.)

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

● Aþaðýdaki kameralarda, eðer doðru flaþ çýkýþý 
elde edilirse, vizördeki flaþ modu göstergesi ( ) 
yanýp sönecektir.
*ist, MZ-S, MZ-L/ZX-L/MZ-6
Ayrýntýlar için, bakýnýz 11 sayfasýnda «Otomatik 
Kontrol Ekraný».

● Yalnýzca flaþ ünitesi otomatik odaklý objektiflerle 
kullanýldýðýnda P-TTL otomatik modunda doðru 
flaþ çýkýþý elde edilir.

● Gerekli olduðunda, bir pozlama telafisi 0,5-adým 
aralýklarýyla -3,0 ila +1,0 aralýðý dahilinde 
ayarlanabilir. (Bkz. sayfa 18.)

��

�

�

�

Effective flash rangeEtkili flaþ mesafesi

1
2

3

4
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■TTL Otomatik Flaþ
Bu flaþ modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile ilgili 
olarak bakýnýz sayfa 25.

Prosedür

Flaþ ünitesini açýnýz.

LCD panelde (TTL) görüntülenene dek flaþ modu 
düðmesine (MODE) basýnýz.

Senk modu düðmesini, nesneye baðlý olarak 
baþlýca perde senk ( ), sürüklenen perde 
senk ( ) veya kontrast-kontrolü ( ) 
olarak ayarlayýnýz. (Bakýnýz sayfa 32.)

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Ayar metodu, 
kamera ve objektifinize baðlý olarak deðiþir. 
Bakýnýz sayfa 21.)

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

● Aþaðýdaki kameralarda, eðer doðru flaþ çýkýþý 
elde edilirse, vizördeki flaþ modu göstergesi ( ) 
yanýp sönecektir.
SF7/SF10, 672, 645N2, 645N, 645, LX, Super A/
Super Program hariç olmak üzere 35mm tek 
objektifli kameralar
Ayrýntýlar için, bakýnýz 11 sayfasýnda «Otomatik 
Kontrol Ekraný».

�

�� �
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■Otomatik Flaþ
Bu flaþ modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile ilgili 
olarak bakýnýz sayfa 25.

�

�

�

� �
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Prosedür

Açma/kapatma düðmesini açýnýz.

LCD panelde (A) görüntülenene dek flaþ modu 
düðmesine (MODE) basýnýz.

Açýklýk deðerini ve ISO’yu ayarlayýnýz.
LCD’de (F/durma) yanýp sönene dek seçme 

düðmesine (S) basýnýz.
Açýklýk deðerini ayarlamak üzere ayar 

kadranýný çeviriniz.
● Etkili flaþ mesafesi, LCD panel çubuk grafiðinde 

görüntülenir.
Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde olduðunu 

teyit ediniz ve seçme düðmesine (S) basýnýz.
 (ISO) yanýp sönmeye baþladýktan sonra ISO’yu 

ayarlamak üzere ayar kadranýný çeviriniz.
Seçme düðmesine (S) basýnýz. Eðer (ISO) artýk 

yanýp sönmüyorsa ayar tamamlanmýþtýr.

Objektif açýklýðýný, LCD panelde ayarlanmýþ 
olanla ayný Açýklýk deðerine ayarlayýnýz.

● Kamera pozlama modu Programlý AE veya 
Obtüratör Öncelikli AE olarak ayarlandýðýnda, 
kameranýn Açýklýk deðeri, flaþ ünitesininkiyle 
eþdeðer hale getirilir.

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Ayar metodu, 
kamera ve objektifinize baðlý olarak deðiþir. 
Bakýnýz sayfa 21.)

● Kullanýlmakta olan objektif tipinden baðýmsýz 
olarak (M.Zoom) seçiniz.

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

● Aþaðýdaki kameralarda, eðer doðru flaþ çýkýþý 
elde edilirse, vizördeki flaþ modu göstergesi ( ) 
yanýp sönecektir.
645, LX, Super A/Super Program, MZ-M/ZX-M, 
P30T, P30N/P3N, P30/P3, P50/P5, A3Date, 
A3DateS, Program A/Program Plus
Ayrýntýlar için, bakýnýz 11 sayfasýnda «Otomatik 
Kontrol Ekraný».

● Eðer güç geçici olarak kapatýlýrsa (OFF), 
flaþ P-TTL veya TTL otomatik olarak 
ayarlanacaktýr. Ayarý tekrar Otomatik 
flaþa getiriniz.

● Senk modu baþlýca perde senk olarak 
sabitlenecektir.

1
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■Manuel Flaþ
Bu flaþ modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile ilgili 
olarak bakýnýz sayfa 25.

Prosedür

Açma/kapatma düðmesini açýnýz.

LCD panelde (M) (1/xx) görüntülemek üzere flaþ 
modu düðmesine (MODE) basýnýz.

● Flaþ çýkýþýný 1/1 ila 1/64 arasýnda 
ayarlayabilirsiniz. Bakýnýz sayfa 18.

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Ayar metodu, 
kamera ve objektifinize baðlý olarak deðiþir. 
Bakýnýz sayfa 21.)

Nesneye olan masafeye göre objektif açýklýðýný 
ayarlayýnýz.

● Kýlavuz numarasý tablosu için bakýnýz sayfa 82.

�� �

�

Örnek:
Eðer flaþ zoom konumu 50mm, nesne mesafesi 
(AF540FGZ ve nesne arasýnda) 4 m ve hassasiyet 
ISO 100 ise hesaplama þu þekilde yapýlýr:
Flaþ çýkýþý (1/1) ile Kýlavuz No. 45 olacaktýr (Kýlavuz 

No. tablosuna göre).
Açýklýk = Kýlavuz No. 45 / Nesne mesafesi 4 m = 

11,25  Yaklaþýk 11 (F/Durma)

1
2

3
4
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Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

● Aþaðýdaki kameralarda, eðer doðru flaþ çýkýþý 
elde edilirse, vizördeki flaþ modu göstergesi ( ) 
yanýp sönecektir.
645, LX, MZ-M/ZX-M
Ayrýntýlar için, bakýnýz 11 sayfasýnda «Otomatik 
Kontrol Ekraný».

5
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Senk Modunun Kullanýmý

AF540FGZ aþaðýdaki senk modlarýna sahiptir. Çekimi 
yapýlan nesneye en uygun olan modu seçiniz.
Çekim öncesinde aþaðýdakileri teyit ediniz.
1. Kameranýzýn istenen senk modunu destekleyip 

desteklemediði.
➝ Her bir Senk Modunu Destekleyen Kameralar 

(sayfa 62)
2. Ýstenen senk modunun kameranýz ve belirlediðiniz 

flaþ modu kombinasyonu dahilinde kullanýlýp 
kullanýlamayacaðý.
➝Her bir Flaþ Modu ile ilgili Fonksiyonlar 
(sayfa 64 - 71)

3. Her bir senk modunun kullanýmý ile ilgili 
sýnýrlamalar.
➝ Senk Modu Sýnýrlamalarý (sayfa 72 - 76)

Baþlýca Perde Senk Modu
Bu en sýk kullanýlan senk modudur. Bu modda, 
ilk obtüratör perdesi seyahatini tamamladýðýnda flaþ 
patlar. Obtüratör hýzý X-senk hýzýna veya daha yavaþ 
olarak ayarlandýðýnda bu modu kullanabilirsiniz. 
Bu senk modunun nasýl kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar 
için bakýnýz sayfa 33.

Sürüklenen Perde Senk Modu
Bu senk modunda, ikinci perde seyahatine baþladýðý 
zaman flaþ patlar. Bu mod, yavaþ bir obtüratör hýzý 
koþulu altýnda nesnenin hemen arkasýnda beliren bir 
bulanýklýkla nesneyi donduracaktýr. Bu senk modunun 
nasýl kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar için bakýnýz sayfa 33.

Yüksek-Hýzlý Senk Modu
Bu senk modu, X-senk hýzýndan daha hýzlý obtüratör 
hýzlarý ile flaþ senkronizasyonunu etkin kýlacaktýr. Senk 
hýzý sýnýrlamasý olmadýðýndan, yüksek hýzlý senk, gün 
ýþýðýnda tam flaþ için etkilidir. Bu senk modunun nasýl 
kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar için bakýnýz sayfa 34.

Kontrast Kontrolü Senk Modu
Bu senk modu, her bir flaþ ünitesinin ýþýk yoðunluðunu 
kullanarak pek çok flaþ modu ile fotoðraf çekmenize 
imkan verir. Bu senk moduna ayarlanmýþ olan flaþ 
ünitesi ile diðer flaþ ünitesi arasýndaki flaþ ýþýðý yoðunluk 
oraný 1:2 þeklindedir. Bu senk modunun nasýl 
kullanýlacaðý ile ilgili talimatlar için bakýnýz sayfa 36.
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■Baþlýca Perde Senk Modu
Bu senk modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile 
ilgili olarak bakýnýz sayfa 32.

Prosedür

Açma/kapatma düðmesini açýk (ON) konuma 
ayarlayýnýz.

Senk modu düðmesini, baþlýca perde senk 
( ) olarak ayarlayýnýz.

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

■Sürüklenen Perde Senk Modu
Bu senk modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile 
ilgili olarak bakýnýz sayfa 32.

Prosedür
Açma/kapatma düðmesini açýk (ON) konuma 
ayarlayýnýz.

Senk modu düðmesini, sürüklenen perde senk 
( ) olarak ayarlayýnýz.

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

● Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðýnda 
flaþ ünitesi sürüklenen perde senk moduna 
geçecektir.

1
2
3
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■Yüksek-Hýzlý Senk Modu
Bu senk modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile 
ilgili olarak bakýnýz sayfa 32.
● 84 sayfasýndaki tabloda görülebileceði gibi, 

obtüratör hýzý daha hýzlý olduðu zaman, kýlavuz 
sayýsý daha küçük olmaktadýr. Buna uygun 
olarak, resim çekmek mesafesinin daha kýsa 
olacaðý hatýrda bulundurulmalýdýr.

Prosedür

Kamerayý açýnýz. Pozlama modunu, Programlý AE 
haricindeki bir pozlama moduna ayarlayýnýz.

Flaþ ünitesini kameranýn hot shoe kýsmýna takýnýz 
ve bunu açýnýz.

Senk modu düðmesini, yüksek-hýzlý senk 
( ) olarak ayarlayýnýz.

● Yalnýzca obtüratör hýzý X-senk hýzýný aþtýðýnda, 
flaþ yüksek-hýzlý senk moduna ayarlanacak 
ve LCD panelde ( ) görüntülenecektir.

Pozlama telafisini ayarlamak için, (0,0) yanýp 
sönmesi üzere seçme düðmesine (S) basýnýz. 
Sonrasýnda pozlama telafisi miktarýný ayarlamak 
üzere ayar kadranýný çeviriniz. Yanýp sönmenin 
durmasý için tekrar seçme düðmesine (S) basýnýz.
Pozlama telafisi miktarý 0,5-adým aralýklarýyla -3,0 
ila +1,0 aralýðý dahilinde ayarlanabilir. (Bakýnýz 
sayfa 18.)

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Ayar metodu, 
kamera ve objektifinize baðlý olarak deðiþir. 
Bakýnýz sayfa 21.)�

� �

�
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LCD paneldeki çubuk grafiðine bakarak flaþ 
mesafesini kontrol ediniz.

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

● Kameranýn kullanýmý için kamera kullaným 
kýlavuzuna bakýnýz.

● Yüksek hýzlý senk AF540GZ’den ayrýlmýþ olan 
kamera ile mümkündür. (Bakýnýz sayfa 46.)

6
7
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■Kontrast Kontrolü Senk Flaþý
Bu senk modunun özellikleri ve kullaným koþullarý ile 
ilgili olarak bakýnýz sayfa 32.
● Kameradan ayrýlmýþ olan AF540FGZ’nin 

kullanýmý ile ilgili olarak, bakýnýz 59 sayfasýnda 
«AF540FGZ’nin Uzatma Kablosu ile Baðlanmasý».

Prosedür

Açma/kapatma düðmesini açýnýz.

Senk modu düðmesini, kontrast-kontrolü 
( ) olarak ayarlayýnýz.

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Ayar metodu, 
kamera ve objektifinize baðlý olarak deðiþir. 
Bakýnýz sayfa 21.)

● Eðer AF540FGZ, nesneye, birlikte kullanýlacak 
olan flaþ ünitesinden çok daha fazla yakýnsa, 
zoom konumunu daha kýsa bir objektif odak 
uzunluðuna ayarlamak için (M.Zoom’u) kullanýnýz.

Birlikte kullanýlacak olan flaþ üniteleri açýnýz.

● Eðer kameranýn dahili flaþ ünitesi kombinasyonun 
bir parçasý ise, dahili flaþý çýkarýnýz.

Nesnenin etkili flaþ mesafesi dahilinde ve hazýr 
ýþýðýnýn yanmakta olduðunu teyit ediniz. 
Sonrasýnda bir resim çekiniz.

�

� �
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Tek bir flaþ ile

● Eðer tek flaþ ünitesi kullanýyorsanýz, senk modu 
düðmesi kontrast kontrolüne ayarlandýðýnda 
yalnýzca baþlýca perde senk ile çekim 
gerçekleþtirebilirsiniz ( ).

Kontrast kontrolü senk flaþý ile
37
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Geliþmiþ Fonksiyonlar
■Kablosuz Modu
AF540FGZ ile, flaþ ünitesi kameradan P-TTL modunda 
kablosuz olarak ayrýlmýþ þekilde fotoðraflar 
çekebilirsiniz.
Flaþ ünitesini kameranýn dahili flaþ ünitesi veya 
kameraya takýlý olan baþka bir AF540FGZ ile 
kombine ediniz.
● AF360FGZ, kablosuz modda yapýlan çekim için 

AF540FGZ flaþ üniteleri ile deðiþimli olarak 
kullanýlabilir.

Çekim öncesinde aþaðýdakileri teyit ediniz.
1. Kameranýzýn bu fonksiyonu destekleyip 

desteklemediði.
➝ Kablosuz Modu Destekleyen Kameralar 

(sayfa 63)
2. Bu fonksiyonun kameranýz ve belirlediðiniz 

flaþ modu kombinasyonu dahilinde kullanýlýp 
kullanýlamayacaðý.
➝ Her bir Flaþ Modu ile ilgili Fonksiyonlar 

(sayfa 64 - 71)
3. Baðlý modun SL1 olarak ayarlý olmasý.

 ➝ Baðlý Modu Ayarý (sayfa 52)

Kablosuz modda AF540FGZ kullandýðýnýzda, kameraya 
eklenmiþ olan flaþ üniteleri ile kameradan ayrýlmýþ olan 
flaþ üniteleri arasýnda, flaþ üniteleri patlatýlmadan önce 
aþaðýdaki bilgiler aktarýlýr.
Deklanþör düðmesine tam olarak basýlýr.
Kameraya takýlý olan flaþ küçük bir kontrol 

flaþý üretir (kameranýn flaþ modunu röleler).
Harici AF540FGZ bir ön flaþ üretir (nesnenin 

durumunu teyit eder).
Kameraya ekli olan flaþ küçük bir kontrol 

flaþý üretir (flaþ çýkýþ miktarýný harici 
AF540FGZ’ye röleler).

● Kameraya takýlý olan flaþ, YH (yüksek-hýzlý senk) 
ayarlandýðýnda flaþ süresini rölelemek üzere 
bundan sonra bir kere daha ön-flaþ üretecektir.

Harici AF540FGZ ana flaþý patlatýr (her iki flaþ 
ünitesi ana flaþlarý patlattýðýnda, bakýnýz 
sayfa 44).

Kablosuz Flaþ Kontrolü Hakkýnda Notlar 
(P-TTL fotoðraf çekimi)
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● Kontrol Flaþý ve Ana Flaþ
Kablosuz mod kontrol flaþýnýn amacý, bir resim 
çekmeden önce diðer flaþ ünitesine bilgileri 
göndermektir. Ana flaþ, geleneksel þekilde 
gerçekleþtirildiði gibi bir resim çekildiði 
anda patlar.

● Bir flaþ ünitesini kameradan ayrýlmýþ olarak 
kurduðunuzda, bir tripod kullanýldýðýnda kamera 
harici shoe adaptörünü kullanýnýz veya masa 
üzeri, sandalye v.b. gibi baþka bir yerde 
kurduðunuzda ise kamera harici shoe klipsi 
CL-10’u kullanýnýz.

● Dahili flaþ ünitesi ve AF540FGZ’den nesneye 
olan mesafeyi 4 metre dahilinde tutunuz.
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● Yalnýzca aþaðýdaki kameralarla birlikte 
kullanýldýðýnda AF540FGZ bir dahili flaþ ünitesi 
ile birlikte kullanýlabilir.
*ist D, *ist, MZ-S, MZ-L/ZX-L/MZ-6, K serisi 
(K100D, K110D ve K100D Super hariç)
(NOT)

K10D, gömülü yazýlýmýn Versiyon 1.10 veya 
sonrasýna güncellenmesini gerektirir. Aþaðýdaki 
URL üzerinden K10D için gömülü yazýlýmý indiriniz 
ve bunu kameranýza kurunuz.
http://www.pentax.jp/english/support/download_digital.html
Gömülü yazýlým güncellemeleri için en yakýn PENTAX 
servis merkezi ile de irtibat kurabilirsiniz. (Bu ücrete tabi 
olacaktýr.)

AF540FGZ’nin bir Dahili Flaþ Ünitesi ile Birlikte Kullanýlmasý

Setting switchAyar düðmesi
40
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Ýlk olarak, AF540FGZ’nin kablosuz modunu 
ve kanalýný ayarlayýnýz ve bunlarý kamera 
üzerine kaydediniz.
Kamerayý kapatýnýz ve sonrasýnda 

AF540FGZ’yi kameranýn hot shoe 
kýsmýna takýnýz.

Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 
(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.

LCD panelde SLAVE ibaresinin görüntülenmesi 
için ihtiyaç duyulan sefer kadar kablosuz mod 
düðmesine (M/C/S) basýnýz.

● Pozlama ölçümü zamanlayýcýsý çalýþmakta iken 
(Açýklýk v.b. ile ilgili bilgiler vizörde 
görüntülenmekte iken) flaþ ünitesini SLAVE 
olarak ayarlayamazsýnýz.
LCD panelde kanalý görüntülemek üzere ayar 

düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve 1CH ila 4CH 
arasýnda bir kanal seçiniz.

Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

Kamerayý açtýðýnýzda ve deklanþör düðmesine 
yarýya kadar bastýðýnýzda, kanal kamera 
üzerine kaydedilir.

Daha sonra, flaþ ünitesini kameradan çýkarýnýz 
ve istenen konuma yerleþtiriniz.

● Eðer flaþ modu P-TTL otomatik haricindeki 
modlara ayarlanmýþsa, (P-TTL) görüntülemek 
üzere flaþ modu düðmesine (MODE) basýnýz.

Kameranýn dahili flaþ ünitesini açýnýz ve kamera 
flaþ modunu (WIRELESS) olarak ayarlayýnýz.

AF540FGZ ve dahili flaþ ünitesinin tam olarak 
þarjlý olduðunu teyit ediniz ve fotoðrafý çekiniz. 
AF540FGZ üzerinde bir ýþýk yanýp sönecektir.

● P-TTL modunda, flaþ çýkýþ ayarý (1/1, 2/3, ½ ve 1/3) 
ve flaþ çýkýþ telafisi (-3,0 ila +1,0) mümkündür. 
(Bakýnýz sayfa 18.)

● Kameradaki flaþ modu (WIRELESS) olarak 
ayarlanmalýdýr, aksi halde AF540FGZ 
patlamayacaktýr.

● Kameranýn fonksiyon ayarlarýný deðiþtirerek, 
ana flaþ olmamasý üzere dahili flaþ ünitesini 
ayarlayabilirsiniz. Bunun nasýl yapýlacaðý ile ilgili 
olarak, kameranýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

● Test flaþý için, bakýnýz sayfa 58.

1 2
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(Kameraya Takýlý olan Flaþ Ünitesinin 
Hazýrlanmasý)

Ýlk olarak, kameraya ekli olan flaþ ünitesinin 
kablosuz modunu ve kanalýný ayarlayýnýz 
ve bunlarý kamera üzerine kaydediniz.
Kamerayý kapattýktan sonra AF540FGZ’yi 

kameranýn hot shoe kýsmýna takýnýz.

Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 
(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.

LCD panelde CONTROL ibaresinin 
görüntülenmesi için ihtiyaç duyulan sefer kadar 
kablosuz mod düðmesine (M/C/S) basýnýz.

LCD panelde kanalý görüntülemek üzere ayar 
düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve 1CH ila 4CH 
arasýnda bir kanal seçiniz.

Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

Kontrol Flaþý için AF540FGZ Kameraya Takýlýrken

Ana flaþ

Yalnýzca kontrol flaþý: 
ana flaþ olarak kullanýlmaz

1
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Kamerayý açtýðýnýzda ve deklanþör düðmesine 
yarýya kadar bastýðýnýzda, flaþ ünitesinin kanalý 
kamera üzerine kaydedilir.

(Ayrýlmýþ Flaþ Ünitesinin Hazýrlanmasý)

Sonrasýnda, ayrýlmýþ (kablosuz) flaþ ünitesinin 
kanalýný, kameraya takýlý olan flaþ ünitesiyle ayný 
kanala ayarlayýnýz.
Diðer AF540FGZ’yi istenen konuma 

yerleþtiriniz.
Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 

(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.
LCD panelde SLAVE ibaresinin 

görüntülenmesi için ihtiyaç duyulan sefer 
kadar kablosuz mod düðmesine (M/C/S) 
basýnýz.

LCD panelde kanalý görüntülemek üzere ayar 
düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve kameraya 
takýlý olan flaþ ünitesinin ayarlanmýþ olduðu 
kanalýn aynýsýný seçiniz.

Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

● Ýki flaþ ünitesi ayný kanala ayarlanmalýdýr aksi 
halde, ayrýlmýþ flaþ ünitesi patlamayacaktýr.

(Fotoðraf çekimi)

Her iki flaþýn da tam olarak dolu olduðunu kontrol 
ediniz ve fotoðrafý çekiniz.
Kablosuz flaþ ünitesinde bir ýþýk yanýp sönecektir.

2
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44

(Kameraya Takýlý olan Flaþ Ünitesinin 
Hazýrlanmasý)

Ýlk olarak, kameraya ekli olan flaþ ünitesinin 
kablosuz modunu ve kanalýný ayarlayýnýz 
ve bunlarý kamera üzerine kaydediniz.
Kamerayý kapattýktan sonra AF540FGZ’yi 

kameranýn hot shoe kýsmýna takýnýz.

Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 
(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.

LCD panelde MASTER ibaresinin 
görüntülenmesi için ihtiyaç duyulan sefer kadar 
kablosuz mod düðmesine (M/C/S) basýnýz.

LCD panelde kanalý görüntülemek üzere ayar 
düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve 1CH ila 4CH 
arasýnda bir kanal seçiniz.

Kameraya Ekli bir AF540FGZ ve Ayrýlmýþ bir Flaþ Ünitesi Ana Flaþlar olarak 
Kullanýldýðý zaman

Her iki flaþ ünitesini ana flaþlar olarak kullanýn

1
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Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

Kamerayý açtýðýnýzda ve deklanþör düðmesine 
yarýya kadar bastýðýnýzda, flaþ ünitesinin kanalý 
kamera üzerine kaydedilir.

(Ayrýlmýþ Flaþ Ünitesinin Hazýrlanmasý)

Sonrasýnda, ayrýlmýþ (kablosuz) flaþ ünitesinin 
kanalýný, kameraya takýlý olan flaþ ünitesiyle ayný 
kanala ayarlayýnýz.
Diðer AF540FGZ’yi istenen konuma 

yerleþtiriniz.
Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 

(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.
LCD panelde SLAVE ibaresinin 

görüntülenmesi için ihtiyaç duyulan sefer 
kadar kablosuz mod düðmesine (M/C/S) 
basýnýz.

LCD panelde kanalý görüntülemek üzere ayar 
düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve kameraya 
takýlý olan flaþ ünitesinin ayarlanmýþ olduðu 
kanalýn aynýsýný seçiniz.

Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

● Ýki flaþ ünitesi ayný kanala ayarlanmalýdýr aksi 
halde, ayrýlmýþ flaþ ünitesi patlamayacaktýr.

(Fotoðraf çekimi)

Her iki flaþýn da tam olarak dolu olduðunu kontrol 
ediniz ve fotoðrafý çekiniz.
Kablosuz flaþ ünitesinde bir ýþýk yanýp sönecektir.

2

3
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(AF540FGZ’nin bir Dahili Flaþ Ünitesi 
ile Birlikte Kullanýlmasý)

Ýlk olarak, AF540FGZ’nin kablosuz modunu 
ve kanalýný ayarlayýnýz ve bunlarý kamera 
üzerine kaydediniz.
Kamerayý kapatýnýz ve sonrasýnda 

AF540FGZ’yi kameranýn hot shoe 
kýsmýna takýnýz.

Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 
(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.

LCD panelde SLAVE ibaresinin 
görüntülenmesi için ihtiyaç duyulan 
sefer kadar kablosuz mod düðmesine 
(M/C/S) basýnýz.

● Pozlama ölçümü zamanlayýcýsý çalýþmakta 
iken (Açýklýk v.b. ile ilgili bilgiler vizörde 
görüntülenmekte iken) flaþ ünitesini SLAVE 
olarak ayarlayamazsýnýz.
LCD panelde kanalý görüntülemek üzere 

ayar düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve 1CH ila 4CH 
arasýnda bir kanal seçiniz.

Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

Kablosuz Yüksek-Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi

1
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Kamerayý açtýðýnýzda ve deklanþör düðmesine 
yarýya kadar bastýðýnýzda, kanal kamera 
üzerine kaydedilir.

Daha sonra, flaþ ünitesini kameradan çýkarýnýz 
ve istenen konuma yerleþtiriniz.

● Eðer flaþ modu P-TTL haricindeki modlara 
ayarlanmýþsa, (P-TTL) görüntülemek üzere 
flaþ modu düðmesine (MODE) basýnýz.

Zoom konumunu ayarlayýnýz. (Bakýnýz sayfa 21)

● Kullanmakta olduðunuz objektiften baðýmsýz 
olarak, zom konumunu (M.Zoom) ile ayarlayýnýz.

Kameranýn dahili flaþ ünitesini açýnýz ve LCD 
panel üzerinde ( ) görüntüleyiniz.

Kablosuz flaþ ünitesinin senk modu düðmesini, 
baþlýca perde senk ( ) olarak ayarlayýnýz.

Kameranýn pozlama modunu manuel pozlama 
olarak ve obtüratör hýzýný da X-senk hýzýndan 
daha hýzlý olarak ayarlayýnýz.

● Eðer obtüratör hýzý, kameranýn X-senk hýzý ile 
ayný veya bundan daha yavaþsa, flaþ P-TTL 
moduna ayarlanacaktýr ve bu X-senk hýzýndan 
daha hýzlý olduðunda, flaþ yüksek-hýzlý senk 
moduna ayarlanacaktýr.

Hem AF540FGZ’nin hem de dahili flaþ 
ünitesinin tam olarak dolu olduðunu teyit 
ediniz ve sonrasýnda fotoðrafý çekiniz.
Kablosuz flaþ ünitesinde bir ýþýk yanýp sönecektir.

● Dahili flaþ ünitesi yalnýzca kontrol flaþý 
amaçlý olarak kullanýlýr. Ana flaþ olarak 
kullanýlmayacaktýr.

● Kamera iþletimi için kamera kullaným 
kýlavuzuna bakýnýz.

2

3
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(AF540FGZ’nin baþka bir AF540FGZ 
ile Birlikte Kullanýlmasý)

Ýlk olarak, kameraya ekli olan AF540FGZ’nin 
kablosuz modunu ve kanalýný ayarlayýnýz 
ve bunlarý kamera üzerine kaydediniz.
Kamerayý kapatýnýz ve sonrasýnda 

AF540FGZ’yi kameranýn hot shoe kýsmýna 
takýnýz.

Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 
(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.

CONTROL veya MASTER seçmek için ihtiyaç 
duyulan sefer kadar kablosuz mod düðmesine 
(M/C/S) basýnýz.

LCD panelde kanalý görüntülemek üzere 
ayar düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve 1CH ila 4CH 
arasýnda bir kanal seçiniz.

1 KONTROL: Kameraya takýlý olan flaþ ünitesini 
kontrol flaþý olarak kullanmak için.

ANA: Her iki flaþ ünitesini ana flaþlar 
olarak kullanmak için.
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Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

Kamerayý açtýðýnýzda ve deklanþör düðmesine 
yarýya kadar bastýðýnýzda, kanal kamera 
üzerine kaydedilir.

Sonrasýnda, ayrýlmýþ (kablosuz) flaþ ünitesinin 
kanalýný, kameraya takýlý olan flaþ ünitesiyle 
ayný kanala ayarlayýnýz.
Diðer AF540FGZ’yi istenen konuma 

yerleþtiriniz.
Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 

(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.
LCD panelde SLAVE ibaresinin 

görüntülenmesi için ihtiyaç duyulan sefer 
kadar kablosuz mod düðmesine (M/C/S) 
basýnýz.

LCD panelde kanalý görüntülemek üzere 
ayar düðmesini aþaðýya doðru (sarý düðmeye) 
kaydýrýnýz.

Kanal düðmesine (CH) basýnýz ve kameraya 
takýlý olan flaþ ünitesinin ayarlanmýþ olduðu 
kanalýn aynýsýný seçiniz.

Ayar düðmesini tekrar eski konumuna 
(sarý nokta) kaydýrýnýz.

● Ýki flaþ ünitesi ayný kanala ayarlanmalýdýr aksi 
halde, ayrýlmýþ flaþ ünitesi patlamayacaktýr.

Kablosuz flaþ ünitesinin senk modu düðmesini, 
baþlýca perde senk ( ) olarak ayarlayýnýz.

Kameranýn pozlama modunu manuel pozlama 
olarak ve obtüratör hýzýný da X-senk hýzýndan 
daha hýzlý olarak ayarlayýnýz.

● Eðer obtüratör hýzý, kameranýn X-senk hýzý ile 
ayný veya bundan daha yavaþsa, flaþ P-TTL 
moduna ayarlanacaktýr ve bu X-senk hýzýndan 
daha hýzlý olduðunda, flaþ yüksek-hýzlý senk 
moduna ayarlanacaktýr.

Her iki flaþ ünitesinin de tam olarak dolu 
olduðunu teyit ediniz ve fotoðrafý çekiniz.
Kablosuz flaþ ünitesinde bir ýþýk yanýp sönecektir.

2
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■Baðlý
AF540FGZ ile, flaþ ünitesi kameradan otomatik veya 
manual modunda kablosuz olarak ayrýlmýþ þekilde 
fotoðraflar çekebilirsiniz.
Flaþ ünitesini kameranýn dahili flaþ ünitesi veya 
kameraya takýlý olan baþka bir flaþ ünitesi ile 
kombine ediniz.
Çekim öncesinde aþaðýdakileri teyit ediniz.
1. Bu fonksiyonun kameranýz ve belirlediðiniz 

flaþ modu kombinasyonu dahilinde kullanýlýp 
kullanýlamayacaðý.
➝ Her bir Flaþ Modu ile ilgili Fonksiyonlar 

(sayfa 64 - 71)
2. Bir Baðlý Flaþ ile Fotoðraf Çekerken Alýnacak 

Önlemler (sayfa 79)
● Kablosuz modu destekleyen kameralar için 

bakýnýz sayfa 63.

Prosedür
Baðlý modun SL2 olarak ayarlandýðýný teyit ediniz. 
(Bakýnýz sayfa 52.)

Flaþ ünitesinin açma/kapatma düðmesini 
(WIRELESS) konumuna ayarlayýnýz.

LCD panelde SLAVE ibaresinin görüntülenmesi 
için ihtiyaç duyulan sefer kadar kablosuz mod 
düðmesine (M/C/S) basýnýz.

Flaþ modunu ayarlamak üzere flaþ modu 
düðmesine (MODE) basýnýz.

1
2
3
4
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Nesneye uyumlu olmasý üzere zoom konumunu 
belirleyiniz ve flaþ ünitesini istenen konuma 
yerleþtiriniz.

● Bir flaþ ünitesini kameradan ayrýlmýþ olarak 
kurduðunuzda, bir tripod kullanýldýðýnda kamera 
harici shoe adaptörünü kullanýnýz veya masa 
üzeri, sandalye v.b. gibi baþka bir yerde 
kurduðunuzda ise kamera harici shoe klipsi 
CL-10’u kullanýnýz.

Kameradaki flaþ ünitesini açýnýz.

● Eðer kameranýn dahili flaþ ünitesi 
kombinasyonun bir parçasý ise, dahili flaþ 
ünitesini çýkarýnýz.

Hazýr ýþýðýnýn yanýyor olduðunu kontrol ediniz 
ve resim çekiniz.

● Þarj etme iþlemi tamamlandýðýnda, kameranýn 
vizöründe ( ) yanacaktýr.

● Baðlý sensörün kameranýn dahili flaþ ünitesi veya 
takýlý flaþ ünitesi tarafýndan patlatýlan flaþý almasý 
üzere baðlý üniteyi (üniteleri) konumlayýnýz.

● AF540FGZ, kameranýn flaþý ile ayný zamanda 
patlayacaktýr.

● Dahili flaþ ünitesi ve AF540FGZ’den nesneye 
olan mesafeyi 4 metre dahilinde tutunuz.

● Otomatik kapanma fonksiyonu ayarlandýðýnda, 
yaklaþýk 1 saatlik iþlem yapýlmama sonrasýnda 
baðlý ünite otomatik olarak kapanacaktýr.

● Kameranýn flaþý ile birlikte kýrmýzý-göz azaltýmýný 
kullanmayýnýz. Bu AF540FGZ’nin ön flaþla 
patlamasý sonucunu doðuracaktýr. Ayný 
sebepten dolayý, AF spot ýþýðýnýn, AF spot ýþýðý 
fonksiyonu olan kameralarla çalýþmamasý üzere, 
flaþý sürekli olarak patlattýðýnýzda kamerayý 
manuel odaða ayarlayýnýz.

5
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■Baðlý Mod Ayarý
Baðlý flaþý düzgün bir þekilde kontrol etmek için, baðlý 
flaþ ayarlarýný belirlemeniz gereklidir.

Prosedür

Ayar düðmesini yukarý kaydýrýnýz.

2 saniye veya daha fazla süre boyunca LCD 
panel aydýnlatma düðmesi (LIGHT) basýnýz. 
SL1 görüntülenecektir.

SL 1 veya SL 2 seçmek için seçme düðmesine 
(S) basýnýz.

● Eðer baðlý mod yanlýþ bir moda ayarlanmýþsa flaþ 
düzgün bir þekilde patlamayacaktýr. Patlamasý 
tamamen mümkün olmayabilir veya kontrol flaþý 
ile eþ zamanlý olarak patlayabilir.

Ayarý bitirmek üzere LCD panel aydýnlatmasý 
düðmesine (LIGHT) basýnýz.

● SL 2’de floresan lambasýnýn titreþmesi flaþ 
ünitesinin seyrek de olsa hatalý olarak patlamasýna 
neden olabilir.

2 saniye 
veya daha 
fazla

SL 1: Kablosuz modda çekim yaparken

SL 2: Baðlý flaþla fotoðraf çekimi yaparken

1
2
3
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■Düþük-Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi
Geceleyin veya akþamleyin bir nesnenin çekimini 
yapmak için normal bir flaþ kullandýðýnýzda, arka zemin 
çok karanlýk gözükecektir çünkü normal bir flaþ ýþýðý 
bunu yeteri kadar aydýnlatamaz. Ancak, ön plandaki 
nesneyi düzgün bir þekilde pozlamak için flaþý ve az 
ýþýklý arka planý pozlamak için de yavaþ bir obtüratör 
hýzýný kullanarak hem nesneyi ve hem de arka zemini 
dengelemek mümkündür.
Çekim öncesinde aþaðýdakileri teyit ediniz.
1. Kameranýzýn bu fonksiyonu destekleyip 

desteklemediði.
➝Düþük Hýzlý Senk Modunu Destekleyen 
Kameralar (sayfa 64)

2. Bu fonksiyonun kameranýz ve belirlediðiniz 
flaþ modu kombinasyonu dahilinde kullanýlýp 
kullanýlamayacaðý.
➝Her bir Flaþ Modu ile ilgili Fonksiyonlar 
(sayfa 64 - 71)

● Ayrýntýlar için kamera kullaným 
kýlavuzuna bakýnýz.
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■Flaþ Yansýtma
AF540FGZ ile, nesneye ulaþmadan önce flaþý 
yansýtmak üzere flaþ kafasýný tavana veya duvara hedef 
almak üzere eðebilir ve kaydýrabilirsiniz. Bunu yapmak, 
resmin daha doðal görünmesini saðlamak üzere daha 
yumuþak ýþýk ve gölgeler yaratýr. Flaþýn yansýtýlmasý, 
nesneye ulaþtýðýnda flaþýn yoðunluðunu azaltmýþ 
olacaktýr. Bundan dolayý, kýsa mesafelerde P-TTL veya 
TTL modunda çekim yapýlýrken bu fonksiyon etkilidir.

Yansýtma açýsý, aþaðýdaki açýlara ayarlanabilir.

Saða: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
Sola: 0°, 30°, 60°, 90°, 135°

Yukarý: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Aþaðý: 0°, -10°
54
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● Her bir yansýtma açýsý için bir klik 
mekanizmasý bulunur.

● Yansýtma kilidi serbest býrakma düðmesini 
tutunuz ve yansýtma açýsýný -10° olarak 
ayarladýðýnýzda flaþ kafasýný aþaðý doðru 
kaydýrýnýz.

● Flaþ yansýtma kullanýlýrken, LCD panelde ( ) 
görüntülenecektir.

● Etkili flaþ mesafesi yalnýzca açý -10° olarak 
ayarlandýðýnda yanýp sönecektir.

● Nesneye olan mesafe 1 m veya daha az 
olduðunda pürüzlü pozlamayý önlemek için 
yansýtma açýsýný -10° olarak ayarlamanýz 
tavsiye edilir.

P-TTL, TTL Otomatik Flaþlý Fotoðraf 
Çekimi
Yansýtýcý ýþýðýn miktarý; yansýtýcý yüzeyin durumu, 
açý ve mesafeye baðlý olarak deðiþecektir. Ancak 
TTL otomatik flaþ üniteleri ile flaþ yansýtmalý çekim 
gerçekleþtirmek göreceli olarak daha kolaydýr. Resim 
çektiðiniz esnada vizördeki flaþ durumu göstergesini 
ve LCD’deki otomatik kontrol ekranýný kontrol ediniz.

Manuel Flaþlý Fotoðraf Çekimi
Flaþ yansýtmalý fotoðraf çekimi esnasýndaki ýþýðýn 
miktarý, yansýtýcý yüzeyin durumuna baðlý olarak büyük 
oranda etkilenir, bundan dolayý, daha öncesinde test 
resimleri çekilmesi veya pozlama deðiþtirilip çeþitli 
resimler çekilmesi tavsiye edilir.
● Renkli fotoðraflar çekilirken, eðer flaþ yansýtma 

için yansýtýcý yüzey renkli ise, renk faktörü 
resmi etkileyecektir, bu sebeple özellikle renkli 
yüzeylerin kullanýlmasý gerekmiyorsa beyaz 
bir yüzey tercih edilmelidir.

● Flaþ yansýtmalý fotoðraf çekimini çevre koþullarý 
önemli oranda etkiler. Bir fotoðraf çekim kýlavuzu 
ve diðer referanslarýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
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■AF Spot Iþýðý
AF540FGZ, düþük aydýnlatmalý ve düþük-kontrast 
koþullarýna sahip olan yerlerde otomatik odaða 
yardýmcý olmak üzere bir dahili kýrmýzý nokta ýþýk 
projektörüne sahiptir. Karanlýk koþullarda flaþý otomatik 
odaklý kamera ile kullandýðýnýzda, ortam aydýnlatma 
koþullarýna baðlý olarak nokta ýþýk otomatik þekilde 
üretilecektir. Bu fonksiyon yalnýzca kamera otomatik 
odaða ayarlandýðýnda etkin hale gelir. Flaþ modunun 
(SB) olarak ayarlanmasýyla, AF540FGZ düþük ýþýk 
altýnda özel olarak bir odak yardýmcýsý þeklinde 
kullanýlabilir.

1.Açma/kapatma düðmesini açýk (ON) konuma 
ayarlayýnýz.
2.(SB) seçmek üzere flaþ modu düðmesine 
(MODE) basýnýz.
3.Kamerayý otomatik odak moduna ayarlayýnýz.
4.AF spot ýþýðý deþarjýna imkan vermesi üzere 
deklanþör düðmesine yarýya kadar basýnýz.
● AF spot ýþýðý parlak ýþýk koþullarý altýnda çalýþmaz.
● Eðer odakta göstergesi birkaç saniye içerisinde 

yanmazsa, bu nesnenin odaklanmasýnýn zor 
olduðu anlamýna gelir. Bu durumda, nesneye 
odaklanmak için manuel odak modunu kullanýnýz.

● Kompozisyonu deðiþtirmek için, parmaðýnýzý 
deklanþör düðmesinden kaldýrýnýz ve resmi 
yeniden oluþturmak üzere buna tekrar yarýya 
kadar basýnýz.

● AF540FGZ’nin dahili AF nokta ýþýðýný kullanýrken, 
kameradaki AF nokta ýþýðý iþlev 
göstermeyecektir.

● Flaþ ünitesindeki AF spot ýþýðý yalnýzca 
flaþaf540-03_TOC.fmkameranýn hot shoe 
kýsmýna takýlý olduðunda çalýþýr.

● AF540FGZ nokta ýþýðý özel olarak bir odak 
yardýmý þeklinde kullanýldýðýnda flaþ patlamaz.

AF540FGZ Nokta Iþýðýnýn Özel olarak bir 
Odak Yardýmý þeklinde Kullanýlmasý
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■Geniþ Açý Paneli ve Catchlight Paneli
AF540FGZ, flaþ kafasýnýn üstünde bir dahili geniþ 
açý paneline ve catchlight paneline sahiptir.
Gerekli olduðunda aþaðýdakileri uygulayýnýz.

Geniþ açý panelini ve catchlight panelini dýþarý 
doðru çekiniz.

Kullanmadýðýnýz paneli yerine yerleþtiriniz.

● Geniþ açý panelini yerine yerleþtirirken, 
catchlight paneli ile sýkýþmamasý üzere, 
catchlight panelini tutarken bunu içeri 
doðru itiniz.

● Catchlight panelini yerine yerleþtirirken, 
bu iþlemi içeri doðru iterek gerçekleþtiriniz.

1.Geniþ açý paneli
Geniþ açý paneli aþaðýdaki objektifler için flaþ kapsama 
açýsýný geniþletir. Flaþ zoom konumu, objektifin odaksal 
uzunluðu ile ayný konuma sabitlenir.
Dijital kamera için 13mm (K serisi, *ist D serisi), dijital 
kamera için 25mm (645D), 35mm kamera için 20mm, 
645 kamera için 35mm, 67 kamera için 55mm.

2.Catchlight paneli
Bir ‘catchlight’, ýþýk kaynaðýnýn gözlerde yansýmasý 
anlamýna gelir.
Bu genellikle beyaz bir nokta þeklinde belirir ve kiþileri 
daha canlý bir þekilde gösterir. Flaþ yansýtma açýsýný 
90°’ye ayarlayýnýz ve resim çekmeden önce nesneye 
yaklaþýnýz.

1
2

Catchlight panel

Wide-angle panel

Catchlight paneli

Geniþ açý paneli
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■Modelleme Flaþý/Test Flaþý
Resim çekmeden önce, bir modelleme flaþýnýn 
patlatýlmasý gölgelerin nesne üzerinde nasýl belirdiðini 
görmenize yardýmcý olur.

Modelleme Flaþý

Ayar düðmesini aþaðýya (sarý nokta) kaydýrýnýz.

Flaþýn hazýr olduðunu kontrol ediniz, sonrasýnda 
model düðmesine (MODELING) basýnýz. 
Bir saniye boyunca aralýksýz þekilde flaþ 
patlayacaktýr.

Modelleme flaþýný patlattýktan sonra, ayar 
düðmesini yukarýya (beyaz nokta) kaydýrýnýz.

● Flaþ tüpünün aþýrý ýsýnmasýný veya bozulmasýný 
önlemek için, modelleme flaþýný 10 defadan çok 
üstüste patlatmayýnýz. Onuncu kezden sonra, 
flaþ ünitesinin en az 10 dakika soðumasýný 
bekleyiniz.

Test Flaþý
Flaþýn hazýr olduðunu kontrol ediniz, sonrasýnda test 
düðmesine (TEST) basýnýz. Test flaþý patlayacaktýr.

Kamera Düðmesi Kullanýlarak Modelleme 
Flaþlý veya Test Flaþlý Çekim Yapabilen 
Kameralar
Aþaðýdaki kameralarla, model düðmesi (MODELING) 
veya test düðmesi (TEST) yerine kameradaki bir 
düðme kullanýlabilir. Bu iþlem bir ekli flaþ ünitesi veya 
bir kablosuz flaþ ünitesi ile gerçekleþtirilebilir. Bunun 
nasýl düzenlenmesi ile ilgili bilgiler için, kameranýn 
kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

1
2

3

*ist D: OK düðmesini kullanabilirsiniz. (Kamera 
kullaným kýlavuzundaki "Özel Fonksiyon 
Çizelgesine” bakýnýz.)

*ist: Flaþ açma düðmesini kullanabilirsiniz. (Kamera 
kullaným kýlavuzundaki "Özel Fonksiyonun 
Ayarlanmasý” kýsmýna bakýnýz.)

MZ-S: LCD aydýnlatma düðmesini kullanabilirsiniz. 
(Kamera kullaným kýlavuzundaki "PENTAX 
Fonksiyonlarý” kýsmýna bakýnýz.)
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■AF540FGZ’nin Uzatma Kablosu ile 
Baðlanmasý

AF540FGZ’yi bir uzatma kablosu ile baðlý olan 
kameradan ayrýlmýþ þekilde kullanýrken, seçmeli 
uzatma kablosu F5P/F5P L’yi kullanýnýz. Seçmeli hot 
shoe adaptörü FG veya seçmeli hot shoe adaptörü F’yi 
(saðdaki çizelgeye bakýnýz) kullanarak uzatma kablosu 
F5P/F5P L’yi kameraya baðlayýnýz.
● AF540FGZ’yi aþaðýda belirtilen kameralarýn dahili 

flaþ ünitesi ile birlikte kullandýðýnýzda, hot shoe 
adaptörünü FG kullanýnýz. Eðer hot shoe 
adaptörü F’yi kullanýyorsanýz, dahili flaþ ünitesi 
çýkmayacaktýr.
K serisi, *ist D serisi, *ist, MZ-L/ZX-L/MZ-6, MZ-S, 
MZ-60/ZX-60, MZ-5N/ZX-5N, MZ-30/ZX-30, MZ-7/
ZX-7, MZ-3, MZ-5/ZX-5, MZ-10/ZX-10, MZ-50/ZX-50
Hot shoe adaptörü F’yi yukarýda belirtilenlerin 
dýþýndaki herhangi bir kamera ile 
kullanabilirsiniz.

● 672 bir hot shoe ile birlikte sunulmaz. 
Seçmeli hot shoe yuvasý 672 kullanýlmalýdýr. 
Talimatlar için hot shoe yuvasý 672 kullaným 
kýlavuzuna bakýnýz.

● Bir flaþ ünitesini kameradan ayrýlmýþ olarak 
kurduðunuzda, bir tripod kullanýldýðýnda kamera 
harici shoe adaptörü F’yi kullanýnýz veya masa 
üzeri, sandalye v.b. gibi baþka bir yerde 
kurduðunuzda ise seçmeli kamera harici 
shoe klipsi CL-10’u kullanýnýz.

● Kamera ötesi shoe adaptörü F, tedarik edilmiþ 
olan standa takýlamaz.

Extension cord 

F5P/F5P L

Hot shoe 

adapter FGUzatma kablosu
F5P/F5P L

Hot shoe
adaptörü FG
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PENTAX Kameralar tarafýndan Desteklenen Fonksiyonlar
■Her Bir Flaþ Modunu Destekleyen Kameralar
Flaþ modlarýnýn her birini destekleyen kameralar aþaðýda listelenmiþtir.
Her bir flaþa baðlý olan fonksiyonlarýn farklý olacaðýný aklýnýzda bulundurunuz. “Her bir Flaþ Modu ile ilgili 
Fonksiyonlar” kýsmýna bakýnýz (sayfa 64 - 71).

Flaþ Modu Kamera Notlar

P-TTL Otomatik 
Flaþ (P-TTL)

645D, K serisi, *ist 
D serisi, *ist, MZ-L/
ZX-L/MZ-6, MZ-S

- Pozlama modu Programlý AE, Obtüratör Öncelikli AE veya Açýklýk 
Öncelikli AE olduðunda, flaþ modunu manuel (M) olarak ayarlasanýz bile, 
kameranýn pozlama ölçümü çalýþtýðý (veriler vizörde görüntülenmekte 
iken) müddetçe bu otomatik olarak (P-TTL) ayarýna geçecektir. Kamera 
pozlama modu Manuel (M) olarak ayarlýyken Manuel flaþ modunu (M) 
kullanabilirsiniz.
(645D, K serisi, *ist DS2, *ist DS ve *ist D ile, eðer objektifin açýklýðý A’dan 
baþka bir konumdaysa, flaþ modu TTL’ye geçecektir.)

- Sürüklenen perde senk veya kontrast kontrolü senk modunda, 
bunu manuel (M) olarak ayarlamýþ olsanýz bile, deklanþör düðmesine 
yarýya kadar bastýðýnýzda flaþ modu otomatik olarak (P-TTL) moduna 
geçecektir.

- Eðer kamera pozlama ölçme zamanlayýcýsý açýk ise, flaþ modu 
düðmesine (MODE) basarak (A) veya (M) seçiniz.

- Aþaðýdaki kameralarda (P-TTL) görüntülense bile, mevcut fotoðraf (TTL) 
ile çekilir.
LX, Super A/Super Program, 645
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TTL Otomatik 
Flaþ (TTL)

672 - Sürüklenen perde senk veya kontrast kontrolü senk modunda, bunu 
manuel (M) olarak ayarlamýþ olsanýz bile, deklanþör düðmesine yarýya 
kadar bastýðýnýzda flaþ modu otomatik olarak (TTL) moduna geçecektir.

645N2, 645N, Z/
PZ serisi, MZ/ZX 
serisi (MZ-M/ZX-M 
hariç), SFXN/SF1N, 
SFX/SF1

- Pozlama modu Programlý AE, Obtüratör Öncelikli AE veya Açýklýk 
Öncelikli AE olduðunda, manuel (M) olarak ayarlamýþ olsanýz bile flaþ 
modu otomatik olarak (TTL) ayarýna geçecektir.

- Sürüklenen perde senk veya kontrast kontrolü senk modunda, bunu 
manuel (M) olarak ayarlamýþ olsanýz bile, deklanþör düðmesine yarýya 
kadar bastýðýnýzda flaþ modu otomatik olarak (TTL) moduna geçecektir.

- Eðer kamera pozlama ölçme zamanlayýcýsý açýk ise (bilgiler vizörde 
görüntülenir), flaþ modu düðmesine (MODE) basarak (A) veya (M) 
seçemezsiniz.

- SF7/SF10 ile (TTL) ayarýný kullanamazsýnýz.

645, Super A/
Super Program, LX

-

Otomatik Flaþ 
(A)

Açýklýk ayarý özelliði 
olan PENTAX tek 
objektifli refleks 
kameralar

- Aþaðýdaki koþullar altýnda otomatik odaklý kameralar (A)’yý da kullanabilir.
- Kamera pozlama modu manuel pozlamaya ayarlanmýþtýr.
- Kamera pozlama ölçme zamanlayýcýsý kapalýdýr.

- Aþaðýdaki kamera ve pozlama modu kombinasyonlarý ile, eðer diyafram açýklýðý 
F2’den daha parlak bir deðere ayarlanmýþsa düzgün fotoðraf çekemezsiniz.
Kamera: Z-5P, Z-5, Z-1P/PZ-1P, Z-1/PZ-1, SFXN/SF1N, SF7/SF10, SFX/SF1 
Pozlama modu: Programlý AE ve Obtüratör Öncelikli AE modlarý

Manuel Flaþ 
(M)

Açýklýk ayarý özelliði 
olan PENTAX tek 
objektifli refleks 
kameralar

-

Flaþ Modu Kamera Notlar
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■Her Bir Senk Modunu Destekleyen Kameralar
Senk modlarýnýn her birini destekleyen kameralar aþaðýda listelenmiþtir.
Bunlarýn hangi koþullar altýnda kullanýlabileceði, kamera türü ve ayarlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterir. Ayrýntýlar için, 
sýnýrlamalar referans sayfalarýna bakýnýz.

Senk Modu Kamera
Sýnýrlamalar 

Referans 
Sayfasý

Baþlýca perde 
senk ( )

Bir hot shoe ile tedarik edilmiþ olan tüm PENTAX tek objektifli refleks 
kameralar

sayfa 72

Sürüklenen perde 
senk ( )

Dijital tek objektifli refleks kameralar 645D, K serisi, *ist D serisi sayfa 72

Film kameralar (orta format) 672, 645N2, 645N

Film kameralar (35mm otomatik 
odak tek objektifli refleks kameralar)

*ist, Z/PZ serisi, MZ/ZX serisi (MZ-
M/ZX-M hariç), SFXN/SF1N, SFX/
SF1, SF7/SF10

Kontrast kontrolü 
senk ( )

Dijital tek objektifli refleks kameralar 645D, K serisi, *ist D serisi sayfa 74

Film kameralar (orta format) 672, 645N2, 645N

Film kameralar (35mm otomatik 
odak tek objektifli refleks kameralar)

*ist, Z/PZ serisi, MZ/ZX serisi 
(MZ-M/ZX-M hariç), SFXN/SF1N, 
SFX/SF1, SF7/SF10

Yüksek-hýzlý senk 
( )

Dijital tek objektifli refleks kameralar 645D, K serisi, *ist D serisi sayfa 76

Film kameralar (35mm otomatik 
odak tek objektifli refleks kameralar)

*ist, MZ-S, MZ-L/ZX-L/MZ-6
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■Kablosuz Modu Destekleyen Kameralar

(NOT) K10D için, gömülü yazýlým Versiyon 1.10 veya daha yenisine güncellenmelidir (sayfa 40).
Eðer kameranýz kablosuz modu desteklemiyorsa, baðlý flaþý kullanabilirsiniz. Bu durumda, mevcut flaþ modlarý 
otomatik ve manuel olacaktýr (sayfa 50).

Fonksiyon Kamera Notlar

Kablosuz Modu
( )

Dijital tek objektifli refleks 
kameralar

645D, K serisi 
(NOTE), *ist D 
serisi

- Kablosuz modda çekim yaparken, baðlý 
modu SL1’e ayarlayýnýz (bakýnýz sayfa 52).

- Aþaðýdaki kameralarla, dahili flaþla birlikte 
kullanýlan kablosuz modda fotoðraf 
çekemezsiniz.
K100D Super, K110D, K100D, *ist DL2, *ist 
DS2, *ist DS, *ist DL

Film kameralar (35mm 
otomatik odak tek objektifli 
refleks kameralar)

*ist, MZ-S, MZ-L/
ZX-L/MZ-6
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■Düþük Hýzlý Senk Modunu Destekleyen Kameralar

■Her Bir Flaþ Modu ile ilgili Fonksiyonlar
Desteklenen flaþ modlarý ve senk modlarý her bir kamera modeli için farklýlýk gösterir.
Aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
(N: kullanýlabilir, O: belli koþullar altýnda kullanýlabilir, X: kullanýlamaz, -: Flaþ modu desteklenmez)
* Flaþ modu SB (AF nokta ýþýðý) olarak ayarlandýðýnda, flaþ ünitesi patlamayacaktýr (bakýnýz sayfa 56).

Fonksiyon Kamera Notlar

Düþük hýzlý 
senk.

Dijital tek objektifli 
refleks kameralar

645D, K serisi, *ist D serisi Düþük-hýzlý senk, B (Ampul 
Pozlama) hariç olmak üzere 
aþaðýdaki kameralar için 
mümkün deðildir.
- Obtüratör hýzýnýn flaþ X-senk 

hýzýndan daha yavaþa 
ayarlanmasý mümkün olmayan 
kameralar.

- Flaþ ünitesinin þarj olmasý 
bittiðinde obtüratör hýzý otomatik 
olarak X-senk hýzýna ayarlanan 
kameralar.

- Obtüratör hýzý manuel olarak 
yalnýzca B’ye (Ampul Pozlama) 
ayarlanabilen kameralar.

Film kameralar (35mm 
otomatik odak tek 
objektifli refleks 
kameralar)

*ist, MZ/ZX serisi, Z/PZ serisi, SFXN/
SF1N, SFX/SF1, SF7/SF10

Film kameralar 
(orta format)

672, 645N2, 645N, 645

Film kameralar 
(35mm manuel odak 
tek objektifli refleks 
kameralar)

Aþaðýdaki koþullarý karþýlayan 
kameralar:
- Obtüratör hýzý flaþ X-senk hýzýndan 

daha yavaþa ayarlanabilen 
kameralar.

- Flaþ ünitesinin þarj olmasý bitse 
bile obtüratör hýzý otomatik olarak 
deðiþtirilmez.
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1. P-TTL Otomatik Flaþ Modunu Destekleyen Kameralar

*1: Kameranýn türüne baðlý olarak, eðer Pozlama Ölçümü açýlýrsa, flaþ modu [P-TTL] veya [TTL] olarak deðiþir. 
Ayrýntýlar için, bakýnýz sayfa 60.

*2: K10D, gömülü yazýlým Versiyon 1.10 veya daha yenisine güncellenmelidir

Tip A (Dijital tek objektifli refleks kameralar): 645D, K serisi, *ist D serisi
Tip B (Film kameralar (35mm otomatik odak tek objektifli refleks)): *ist, MZ-L/ZX-L/MZ-6, MZ-S

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 
otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik 
flaþlý fotoðraf 

çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF spot 
ýþýðý

Kamera tipi (A) (B) (A) (B) (A), (B) (A)*1, (B) (A), (B)

Baþlýca perde senk N N N N N N -

Sürüklenen perde senk N N N N X X -

Düþük hýzlý senk N N N N N N -

Yüksek-hýzlý senk N N N N X X -

Flaþ ünitesi þarj olduðunda 
X-senk hýzýna otomatik 
olarak geçme

N N N N N N -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü N N N N N N -

Otomatik kontrol ekraný X N X N X X -

Baðlý flaþ X N X N N N -

Kablosuz kumanda N*2 N N N X X -

Kýrmýzý-göz azaltýmý N N N N N N -

AF spot ýþýðý N N N N X N N
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2. TTL Otomatik Flaþ Modunu Destekleyen Kameralar 
<Filmli kameralar (35mm otomatik odaklý tek objektifli refleks kameralar)>

*1: Yalnýzca kýrmýzý-göz azaltýmý ile tedarik edilmiþ olan kameralarla birleþtirildiðinde. (MZ-5N, Z-1P ve Z-5P hariç.)
*2: Yalnýzca AF540FGZ kameradan çýkarýldýðýnda ve bir uzatma kablosu ile baðlandýðýnda. (MZ-3, MZ-5, MZ-10 ve MZ-50 hariç.)

Tip A: MZ-60/ZX-60, MZ-5N/ZX-5N, MZ-30/ZX-30, MZ-7/ZX-7, Z-1/PZ-1, Z-5, Z-1P/PZ-1P, Z-5P, Z-20/PZ-20, 
Z-20P, Z-50P, Z-70P, SFX/SF1, SFXN/SF1N

Tip B: MZ-3, MZ-5/ZX-5, MZ-10/ZX-10, MZ-50/ZX-50
Tip C: Z-10/PZ-10

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 

otomatik flaþlý fotoðraf 
çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF spot 
ýþýðý

Kamera tipi (A), (B), (C) (A) (B) (C) (A) (B) (C) (A) (B) (C) (A), (B), (C)

Baþlýca perde senk - N N N N N N N N N -

Sürüklenen perde senk - N N N X X X X X X -

Düþük hýzlý senk - N N N N N N N N N -

Yüksek-hýzlý senk - X X X X X X X X X -

Flaþ ünitesi þarj 
olduðunda X-senk hýzýna 
otomatik olarak geçme

- N N N N N N N N N -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü - N N N N N N N N N -

Otomatik kontrol ekraný - N N N X X X X X X -

Baðlý flaþ - X X X N N N N N N -

Kablosuz kumanda - X X X X X X X X X -

Kýrmýzý-göz azaltýmý - N*1
O*2 X N*1

O*2 X N*1
O*2 X -

AF spot ýþýðý - N N N X X X N N N N
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<Film cameras (medium format)>
Tip D: 672
Tip E: 645 N2, 645 N

Tip F: 645

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 
otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik 
flaþlý fotoðraf 

çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF 
spot ýþýðý

Kamera tipi (D), (E), (F) (D) (E) (F) (D) (E) (F) (D) (E) (F) (D) (E) (F)

Baþlýca perde senk - N N N N N N N N N - - -

Sürüklenen perde senk - N N X X X X X X X - - -

Düþük hýzlý senk - N N X N N X N N X - - -

Yüksek-hýzlý senk - X X X X X X X X X - - -

Flaþ ünitesi þarj 
olduðunda X-senk hýzýna 
otomatik olarak geçme

- N N N N N N N N N - - -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü - N N N N N N N N N - - -

Otomatik kontrol ekraný - N N N X X N X X N - - -

Baðlý flaþ - X X X N N X N N X - - -

Kablosuz kumanda - X X X X X X X X X - - -

Kýrmýzý-göz azaltýmý - X X X X X X X X X - - -

AF spot ýþýðý - - N - - X - - N - - N -
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<Film cameras (35mm manual focus single lens reflex cameras)>
Tip G: LX
Tip H: Super A/Super Program

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 
otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik 
flaþlý fotoðraf 

çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF 
spot ýþýðý

Kamera tipi (G), (H) (G) (H) (G) (H) (G) (H) (G), (H)

Baþlýca perde senk - N N N N N N -

Sürüklenen perde senk - X X X X X X -

Düþük hýzlý senk - X X X N X N -

Yüksek-hýzlý senk - X X X X X X -

Flaþ ünitesi þarj 
olduðunda X-senk hýzýna 
otomatik olarak geçme

- N N N N N N -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü - N N N N N N -

Otomatik kontrol ekraný - N N N N N X -

Baðlý flaþ - X X X X X X -

Kablosuz kumanda - X X X X X X -

Kýrmýzý-göz azaltýmý - X X X X X X -

AF spot ýþýðý - - - - - - - -
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3. P-TTL ve TTL Otomatik Flaþ Modunu Desteklemeyen Kameralar 
<Filmli kameralar (35mm otomatik odaklý tek objektifli refleks kameralar)>
Tip A: SF7/SF10

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 
otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik 
flaþlý fotoðraf 

çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF 
spot ýþýðý

Kamera tipi (A) (A) (A) (A) (A)

Baþlýca perde senk - - N N -

Sürüklenen perde senk - - X X -

Düþük hýzlý senk - - N N -

Yüksek-hýzlý senk - - X X -

Flaþ ünitesi þarj 
olduðunda X-senk hýzýna 
otomatik olarak geçme

- - N N -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü - - N N -

Otomatik kontrol ekraný - - X X -

Baðlý flaþ - - N N -

Kablosuz kumanda - - X X -

Kýrmýzý-göz azaltýmý - - N N -

AF spot ýþýðý - - X N N
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<Film cameras (35mm manual focus single lens reflex camera, 67 camera)>

*1: A3Date ve A3DateS için B (Ampul Pozlama) ile düþük-hýzlý senk.
*2: ME hariç.

Tip B: MZ-M/ZX-M
Tip C: P30T, P30N/P3N, P30, P50/P5, A3Date, A3DateS, Program A/Program Plus

Tip D: ME, ME-Super, MG, ME-F/MEF, MV1/MV

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 
otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF 
spot ýþýðý

Kamera tipi (B), (C), (D) (B), (C), (D) (B) (C) (D) (B) (C) (D) (B), (C), (D)

Baþlýca perde senk - - N N N N N N -

Sürüklenen perde senk - - X X X X X X -

Düþük hýzlý senk - - N N*1 X N N*1 X -

Yüksek-hýzlý senk - - X X X X X X -

Flaþ ünitesi þarj 
olduðunda X-senk hýzýna 
otomatik olarak geçme

- - N N N*2
N N N*2 -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü - - N N N*2

N N N*2 -

Otomatik kontrol ekraný - - N N X N X X -

Baðlý flaþ - - X X X X X X -

Kablosuz kumanda - - X X X X X X -

Kýrmýzý-göz azaltýmý - - X X X X X X -

AF spot ýþýðý - - - - - - - - -
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Tip E: Tip A ila D, 67 kameranýn haricindeki 35mm tek objektifli refleks kameralar

Flaþ Modu
(P-TTL) P-TTL 
otomatik flaþlý 
fotoðraf çekimi

(TTL) TTL otomatik 
flaþlý fotoðraf çekimi

(A) otomatik 
flaþlý fotoðraf 

çekimi

(M) manuel flaþlý 
fotoðraf çekimi

(SB) AF 
spot ýþýðý

Kamera tipi (E) (E) (E) (E) (E)

Baþlýca perde senk - - N N -

Sürüklenen perde senk - - X X -

Düþük hýzlý senk - - X X -

Yüksek-hýzlý senk - - X X -

Flaþ ünitesi þarj 
olduðunda X-senk hýzýna 
otomatik olarak geçme

- - X X -

Vizördeki flaþ hazýr 
görüntüsü - - X X -

Otomatik kontrol ekraný - - X X -

Baðlý flaþ - - X X -

Kablosuz kumanda - - X X -

Kýrmýzý-göz azaltýmý - - X X -

AF spot ýþýðý - - - - -
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■Senk Modu Sýnýrlamalarý
Baþlýca Perde Senk ile Fotoðraf Çekimi ( )
Bu senk modu bir hot shoe ile tedarik edilen tüm PENTAX tek objektifli refleks kameralarla kullanýlabilir. Ancak, 
kamera türüne ve ayarlarýna baðlý olarak sýnýrlamalar mevcuttur.

Sürüklenen Perde Senk ile Fotoðraf Çekimi ( )
Bu senk modunu destekleyen kameralar þu þekildedir.
Kullanýlabilecek olan obtüratör hýzlarý, kamera türüne baðlý olarak deðiþiklik gösterebilir.

Kamera Modeli Kamera Ayarlarý Sýnýrlamalar
Z-1/PZ-1, Z-5, Z-1P/PZ-1P, 
Z-5P

Pozlama modu: IF düðmesine 
basýlmasýyla Programlý AE (Hiper 
Program), Hiper Program Açýklýk 
Öncelikli AE, Açýklýk Öncelikli AE, 
Hiper Manuel

Minimum obtüratör hýzý, kullanmakta 
olduðunuz objektifin odaksal uzunluðuna 
baðlý olarak deðiþir.

Pozlama modu: Hiper Program 
Obtüratör Öncelikli AE

Minimum obtüratör hýzý, ortam 
parlaklýðýna baðlý olarak deðiþir.

SFXN/SF1N Pozlama modu: Programlý AE, Obtüratör 
Öncelikli AE

Obtüratör hýzý, 1/60 ila 1/125 sn. 
aralýðýnda deðiþir.

Pozlama modu: Açýklýk Öncelikli AE Obtüratör hýzý, 1/125 sn. olarak sabitlenir.

Kamera 
Kategorisi

Kamera Modeli Obtüratör Hýzý

Dijital tek 
objektifli refleks 
kameralar

K serisi, *ist DL2, *ist DS2, *ist DL, *ist DS 1/90 sn. veya daha yavaþ
645D, *ist D 1/60 sn. veya daha yavaþ

Film kameralar 
(orta format)

672 1/15 sn. sabit (Açýklýk Öncelikli AE’de)
1/15 sn. veya daha yavaþ (manuel pozlamada)
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*1: Minimum obtüratör hýzý, kullanmakta olduðunuz objektifin odaksal uzunluðuna baðlý olarak deðiþir.
*2: Minimum obtüratör hýzý, ortam ýþýðýna baðlý olarak deðiþir.
● Aþaðýdaki koþul altýnda iken flaþ modu otomatik olarak P-TTL otomatik flaþa geçer: flaþ modu manuel 

flaþa (M) ayarlýdýr ve senk modu sürüklenen perde senk ( ) olarak ayarlanmýþtýr.
● Yalnýzca aþaðýdaki durumda LCD panelde ( ) görüntülenir:

Kameranýn deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðýnda ve kamera pozlama ölçüm zamanlayýcýsý 
(veriler vizörde görüntülenir) açýk olduðunda.

● Aþaðýdaki kameralarýn dahili flaþ üniteleri sürüklenen perde senk fonksiyonuna sahip deðildir. AF540FGZ ile birlikte 
kullanýldýðýnda, dahili flaþ ünitesi patlamaz - yalnýzca harici flaþ ünitesi patlar. SFX/SF1, SFXN/SF1N, SF7/SF10, 
Z-10/PZ-10

Film kameralar 
(orta format)

645N2, 645N 1/45 sn. sabit (Programlý AE ve Açýklýk Öncelikli AE’de)
1/45 sn. veya daha yavaþ (Obtüratör Öncelikli 
AE ve manuel pozlamada)

Film kameralar 
(35mm otomatik 
odak tek objektifli 
refleks)

MZ-S 1/90 sn. veya daha yavaþ
Z-1/PZ-1, Z-5, Z-1P/PZ-1P, Z-5P 1/125 sn. veya daha yavaþ (Programlý AE 

ve Hiper Program’da Açýklýk Öncelikli AE)*1

1/125 sn. veya daha yavaþ (Hiper Program’da 
Obtüratör Öncelikli AE)*2

Z-10/PZ-10 1/60 sn. sabit (Programlý AE’de)

1/60 sn. veya daha yavaþ (manuel pozlamada)
SFXN/SF1N, SFX/SF1, SF7/SF10 1/60 sn. sabit (Programlý AE, Obtüratör Öncelikli 

AE ve Açýklýk Öncelikli AE’de)

1/60 sn. veya daha yavaþ (manuel pozlamada)
Yukarýdakilerin haricindeki 35mm otomatik 
odak tek objektifli refleks kameralar

1/60 sn. veya daha yavaþ

Kamera 
Kategorisi

Kamera Modeli Obtüratör Hýzý
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Kontrast Kontrolü Senk ile Fotoðraf Çekimi ( )
Bu senk modunu destekleyen flaþ üniteleri þu þekildedir.
Ancak kullanýlabilecek olan flaþ modlarý, kameralar ve kamera obtüratör hýzlarý, flaþ ünitesine baðlý olarak deðiþiklik 
gösterebilir. Obtüratör hýzýný, aþaðýdaki obtüratör hýzý sütununda gösterilen hýza ayarlayýnýz. 

Flaþ Ünitesi Flaþ Modu Kamera Modeli

AF540FGZ, 
AF360FGZ, 
AF200FG, dahili 
flaþ üniteleri

P-TTL otomatik flaþ
(Flaþý baþka bir flaþ moduna ayarlamýþ 
olsanýz bile, fotoðraf otomatik olarak 
P-TTL otomatik flaþ modunda çekilir.)

645D, K serisi, *ist D serisi, *ist, MZ-S, MZ-L/
ZX-L/MZ-6

AF330FTZ, 
AF500FTZ, 
AF400FTZ, 
AF240FT

TTL otomatik flaþ
(Flaþý baþka bir flaþ moduna ayarlamýþ 
olsanýz bile, fotoðraf otomatik olarak TTL 
otomatik flaþ modunda çekilir.)

672, 645N2, 645N veya herhangi bir 35mm 
otomatik odak tek objektifli refleks kamera

Kamera Kategorisi Kamera Modeli Obtüratör Hýzý

Dijital tek objektifli 
refleks kameralar

K serisi, *ist DL2, *ist DS2, *ist DL, 
*ist DS

1/180 sn. veya daha yavaþ

*ist D 1/150 sn. veya daha yavaþ

645D 1/125 sn. veya daha yavaþ

Film kameralar 
(orta format)

672 1/15 sn. sabit (Açýklýk Öncelikli AE’de)

1/15 sn. veya daha yavaþ (manuel pozlamada)
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*1: Minimum obtüratör hýzý, kullanmakta olduðunuz objektifin odaksal uzunluðuna baðlý olarak deðiþir.
*2: Minimum obtüratör hýzý, ortam ýþýðýna baðlý olarak deðiþir.
● Aþaðýdaki koþul altýnda iken flaþ modu otomatik olarak P-TTL otomatik ayarýna geçer: Flaþ modu manuel 

flaþa (M) ayarlandýðýnda ve senk modu kontrast kontrolü senk ( ) olarak ayarlandýðýnda.

● Yalnýzca aþaðýdaki durumda LCD panelde ( ) görüntülenir: Kameranýn deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýldýðýnda ve kamera pozlama ölçüm zamanlayýcýsý (veriler vizörde görüntülenir) açýk olduðunda.

Film kameralar 
(orta format)

645N2, 645N 1/45 sn. sabit (Programlý AE ve Açýklýk Öncelikli 
AE’de)

1/45 sn. veya daha yavaþ (Obtüratör Öncelikli 
AE ve manuel pozlamada)

Film kameralar 
(35mm otomatik 
odak tek objektifli 
refleks kameralar)

Z-1/PZ-1, Z-1P/PZ-1P, Z-5, Z-5P 1/60 sn. sabit (Programlý AE ve Hiper 
Program’da Açýklýk Öncelikli AE’de)*1

1/60 sn. veya daha yavaþ (Hiper Program’da 
Obtüratör Öncelikli AE)*2

Z-10/PZ-10 1/60 sn. sabit (Programlý AE’de)

1/60 sn. veya daha yavaþ (manuel pozlamada)

SFXN/SF1N, SFX/SF1 ve SF7/SF10 1/60 sn. sabit (Programlý AE’de)

1/60 sn. veya daha yavaþ (manuel pozlamada)

Yukarýdakilerin haricindeki tüm 35mm 
otomatik odak tek objektifli refleks 
kameralar

1/60 sn. veya daha yavaþ

Kamera Kategorisi Kamera Modeli Obtüratör Hýzý
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Yüksek-Hýzlý Senk Modu ile Fotoðraf Çekimi ( )
Bu senk modunu destekleyen kameralar þu þekildedir. Kameranýzý aþaðýdaki ayarlara göre ayarladýðýnýzdan 
emin olunuz:

- Obtüratör hýzý: flaþ ünitesinin X-senk hýzýndan daha hýzlý
- Pozlama modu: Tv (Obtüratör Öncelikli), Av (Açýklýk Öncelikli), M (manuel)

Yukarýdakinin haricindeki pozlama modlarý bu senk modu ile uyumlu deðildir. Yüksek-Hýzlý Senk 
Modu ile Desteklenmeyen Pozlama Modlarý sütununa bakýnýz.

Kamera Modeli
Yüksek-Hýzlý Senk Modu ile 

Desteklenmeyen Pozlama Modlarý
Notlar

K100D, K110D, 
K100D Super, *ist D 
serisi (*ist D hariç), 
*ist, MZ-L/ZX-L/MZ-6

AUTO PICT, , P, 
SCN, Sv ve B (Ampul Pozlama) modlarý

Kullanýlabilecek olan pozlama modlarý kamera 
modeline baðlý olarak farklýlýk gösterir. Ayrýntýlar 
için, kameranýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

645D, K serisi ( 
K100D, K110D 
ve K100D 
Superhariç), *ist D

Green, P (programlý AE etkin hale 
getirildiðinde), Sv ve B (Ampul 
Pozlama) modlarý

Kamera P modunda olduðunda aþaðýdaki 
metodu kullanarak yüksek-hýzlý senk modunda 
fotoðraf çekebilirsiniz.
- Obtüratör hýzýnýn flaþ ünitesinin X-senk 

hýzýndan daha hýzlý olmasý için Av kadranýný 
veya Tv kadranýný kullanarak kamerayý 
ayarlayýnýz.

Kullanýlabilecek olan pozlama modlarý kamera 
modeline baðlý olarak farklýlýk gösterir. Ayrýntýlar 
için, kameranýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

MZ-S P (Programlý AE) modu ve B (Ampul 
Pozlama) modu

,,, , ,



AF540FGZ_OPM_TUR.book  Page 77  Monday, January 17, 2011  2:15 PM
Düþük-Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi Sýnýrlamalarý
Kamerayý aþaðýdaki þekilde ayarladýðýnýzdan emin olunuz.

Aþaðýdaki kameralarla, B (Ampul Pozlama) haricindeki ayarlarla düþük-hýzlý senk fotoðraf çekimi 
gerçekleþtiremezsiniz.
- Obtüratör hýzýnýn flaþ X-senk hýzýndan daha yavaþa ayarlanmasý mümkün olmayan kameralar.
- Flaþ ünitesi þarj edildiðinde obtüratör hýzý otomatik olarak X-senk hýzýna ayarlanan kameralar.

- Obtüratör hýzý: flaþ ünitesinin X-senk hýzýndan daha yavaþ

- Pozlama modu: Manuel pozlama, Obtüratör Öncelikli AE, (645, SFXN/SF1N, SFX/SF1 ve SF 7/SF10 hariç), 
B (Ampul Pozlama)
Yukarýdakinin haricindeki pozlama modlarý bu fotoðraf çekim metodu ile uyumlu deðildir. Düþük-
Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi ile Desteklenmeyen Pozlama Modlarý sütununa bakýnýz.

Kamera Modeli
Düþük-Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi ile 

Desteklenmeyen Pozlama Modlarý
Notlar

K100D, K110D, K100D 
Super, *ist D (*ist D 
hariç), *ist, MZ-L/ZX-L/
MZ-6, MZ-7/ZX-7

AUTO PICT, , P, SCN, 
Sv ve Av (Açýklýk Önceliði) modlarý

Kullanýlabilecek olan pozlama modlarý 
kamera modeline baðlý olarak farklýlýk 
gösterir. Ayrýntýlar için, kameranýn 
kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

,,, , ,
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645D, K serisi ( K100D, 
K110D ve K100D 
Superhariç), *ist D

Yeþil, P (programlý AE etkin hale 
getirildiðinde), Av (Açýklýk Önceliði) 
ve Sv modlarý

Kamera P modunda olduðunda 
aþaðýdaki metodu kullanarak düþük-
hýzlý senk fotoðraf çekimi yapabilirsiniz.
- Obtüratör hýzýnýn flaþ ünitesinin 

X-senk hýzýndan daha yavaþ olmasý 
için Av kadranýný veya Tv kadranýný 
kullanarak kamerayý ayarlayýnýz.

Kullanýlabilecek olan pozlama modlarý 
kamera modeline baðlý olarak farklýlýk 
gösterir. Ayrýntýlar için, kameranýn 
kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

MZ-S, MZ-5N/ZX-5N, MZ-
3, MZ-5/ZX-5, MZ-M/ZX-
M, Z-50P, Program A/
Program Plus

P (Programlý AE) ve Av (Obtüratör Önceliði) 
modlarý

MZ-50/ZX-50 PICT ve Av (Açýklýk Önceliði) modlarý

MZ-30/ZX-30  ve Av (Açýklýk Önceliði) 
modlarý

MZ-10/ZX-10 Otomatik resim, PICT ve Av (Açýklýk Önceliði) 
modlarý

Kamera Modeli
Düþük-Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi ile 

Desteklenmeyen Pozlama Modlarý
Notlar

,,, , ,
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■Bir Baðlý Flaþ ile Fotoðraf Çekerken Alýnacak Önlemler
● Kamerayý aþaðýdaki þekilde ayarladýðýnýzdan emin olunuz:

- Pozlama modu: M (manuel) veya B (Ampul Pozlama)
* Yukarýdakilerin haricindeki pozlama modlarý bu fotoðraf çekim metodu ile uyumlu deðildir.

● Flaþ ünitesinin baðlý modunu SL 2’ye ayarlayýnýz (bakýnýz sayfa 52).

Z-1P/PZ-1P, Z-5P, Z-5, 
Z-1/PZ-1

IF düðmesine basýlmasýyla HyP (Hiper 
Program), Programlý AE modu, Av (Açýklýk 
Önceliði) ve HyM (Hiper Manuel) modlarý

Kamera HyP (Hiper Program) 
modunda olduðunda, aþaðýdaki 
metodu kullanarak düþük-hýzlý senk 
fotoðraf çekimi yapabilirsiniz.
- Obtüratör hýzýnýn flaþ ünitesinin 

X-senk hýzýndan daha yavaþ olmasý 
için Av kadranýný veya Tv kadranýný 
kullanarak kamerayý ayarlayýnýz.

Z-20P, Z-70P, Z-20/PZ-20 Yeþil, Resim ve Av (Açýklýk Önceliði) modlarý

Z-10/PZ-10 P (Programlý AE) modu

645, SFXN/SF1N, SFX/
SF1, SF7/SF10, Super A/
Super Program

Programlý AE, Açýklýk Öncelikli AE 
ve Obtüratör Öncelikli AE modlarý

LX Açýklýk Öncelikli AE modu

Kamera Modeli
Düþük-Hýzlý Senk Fotoðraf Çekimi ile 

Desteklenmeyen Pozlama Modlarý
Notlar
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Flaþ Etkili Mesafesi
■Flaþ Etkili Mesafesinin 
Hesaplanmasý

Objektifi manuel F/durma olarak ayarladýðýnýzda, 
flaþýn zoom konumu ve ISO’nun kullanýmý ile tam 
flaþta kýlavuz numarasýný hesaplayýnýz. Bulunan kýlavuz 
numarasýný kullanýmdaki açýklýða bölünüz. Böylece, 
maksimum mesafe elde edilir. Minimum mesafe, 
bu maksimum mesafenin yaklaþýk olarak 10’a 
bölünmesi ile elde edilir.

Ancak, eðer elde edilen minimum mesafe 0,7m veya 
daha az ise, minimum mesafe 0,7m olacaktýr. Kýlavuz 
numarasý tablosu için sayfa 82’ye bakýnýz.

Örnek:
F/4’te bir 85mm objektif ve ISO100’de hassasiyetle
 Zoom konumu 85mm ve ISO100’de hassasiyet için kýlavuz numarasý 54’tür.
 54 (kýlavuz numarasý) /4 (açýklýk) = 13,5m (maks. mesafe)
 13,5m (maks. mesafe) /10 = 1,35m (min. mesafe) Böylece flaþ etkili mesafesi yaklaþýk olarak 

1,35m - 13,5m’dir.
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Çekim mesafesi parametreleri LCD panelde 
görüntülenecektir. Resimler çekmeden önce flaþ etkili 
mesafesi dahilinde olduðunuzdan emin olunuz.
● Etkili flaþ mesafesi aþaðýdaki kamera ve objektif 

kombinasyonlarý için görüntülenir.

Eðer maksimum mesafe 22 metreyi aþarsa, ( ) 
yanýp sönecektir. Eðer minimum mesafe 0,7 m 
veya daha azsa, ( ) yanýp sönecektir.

● Flaþ etkili mesafesi ISO’ya, kullanýmdaki objektif 
açýklýðýna ve/veya zoom konumuna (flaþ 
kapsama açýsý) baðlý olarak deðiþir. Özellikle 
deðiþken açýklýða sahip zoom objektif 
kullanýrken bunu aklýnýzda tutunuz.

Etkili flaþ mesafesi göstergesi

Kamera Objektif Tipleri:

645D, K serisi, *ist D 
serisi

DA, D FA, FA J, FA, F, A 

35mm otomatik odak tek 
objektifli refleks 
kameralar (SF serisi 
hariç)

D FA, FA J, FA, F, A

645N2, 645N FA645

Flaþ Etkili Mesafesinin 
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■Kýlavuz Numarasý (KN)
Kýlavuz numaralarý, flaþ ýþýðý yoðunluðunu gösterir. 
Numara ne kadar büyük olursa, flaþýnýzla ulaþacaðýnýz 
mesafe o kadar uzak olur. Kýlavuz numarasýndan, ideal 
bir pozlama için gerekli olan uygun açýklýk ayarýný 
kolaylýkla elde edebilirsiniz.

● Kullanmakta olduðunuz kamera ve objektife baðlý 
olarak, etkili flaþ mesafesi görüntülenebilir. (Bakýnýz 
sayfa 81.)

Kýlavuz Numara Tablosu *Geniþ-açýlý panel ekliyken

Açýklýk (F/durma) =
KN/flaþ-nesne mesafesi (m)

ISO
Flaþ ýþýðý 

yoðunluðu

Kamera 
formatý

Zoom konumu

35mm 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm *20mm
645 150mm 135mm 100mm 70mm 55mm 45mm *35mm
67 190mm 180mm 120mm 90mm 70mm 60mm *55mm

DÝJÝTAL 58mm 48mm 34mm 24mm 19mm 16mm *13mm
645D 106mm 87mm 62mm 43mm 35mm 30mm *25mm

 ISO100

1/1 54 50 45 39 35 32 21
1/2 38 35 32 27,5 24,5 22,5 14,5
1/4 27 24,5 22,5 19,5 17 16 10
1/8 19 17 16 13,5 12 11 7

1/16 13,5 12 11 9,5 8,5 7,5 5
1/32 9,5 8,5 8 6,5 6 5 3,5
1/64 6,7 6 5,6 4,6 4,2 3,5 2,4
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*Geniþ-açýlý panel ekliyken

ISO
Flaþ ýþýðý 

yoðunluðu

Kamera 
formatý

Zoom konumu

35mm 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm *20mm
645 150mm 135mm 100mm 70mm 55mm 45mm *35mm
67 190mm 180mm 120mm 90mm 70mm 60mm *55mm

DÝJÝTAL 58mm 48mm 34mm 24mm 19mm 16mm *13mm
645D 106mm 87mm 62mm 43mm 35mm 30mm *25mm

ISO200

1/1 76 71 64 55 49 45 30
1/2 54 50 45 39 35 32 21
1/4 38 35 32 27,5 24,5 22,5 14,5
1/8 27 24,5 22,5 19,5 17 16 10
1/16 19 17 16 13,5 12 11 7
1/32 13,5 12 11 9,5 8,5 7,5 5
1/64 9,5 8,5 8 6,5 6 5 3,5

 ISO400

1/1 108 100 90 78 70 64 42
1/2 76 71 64 55 49 45 30
1/4 54 50 45 39 35 32 21
1/8 38 35 32 27,5 24,5 22,5 14,5
1/16 27 24,5 22,5 19,5 17 16 10
1/32 19 17 16 13,5 12 11 7
1/64 13,5 12 11 9,5 8,5 7,5 5
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Yüksek-Hýzlý Senk Kýlavuz Numarasý
*Geniþ-açýlý panel ekliyken

ISO
Obtüratör 

hýzý

Kamera formatý Zoom konumu

35mm 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm *20mm
DÝJÝTAL 58mm 48mm 34mm 24mm 19mm 16mm *13mm

645D 106mm 87mm 62mm 43mm 35mm 30mm *25mm

 ISO100

250 24,2 22,4 20,1 17,5 15,7 14,3 9,4
500 18,8 17,4 15,6 13,6 12,2 11,1 7,3

1000 14 13 11,7 10,1 9,1 8,3 5,5
2000 10,2 9,5 8,5 7,4 6,6 6 4
4000 7,3 6,8 6,1 5,3 4,8 4,3 2,9
6000 6,2 5,7 5,2 4,5 4,0 3,7 2,4

 ISO200

250 34,2 31,6 28,5 24,7 22,2 20,3 13,3
500 26,5 24,6 22,1 19,2 17,2 15,7 10,3

1000 19,8 18,4 16,5 14,3 12,8 11,7 7,7
2000 14,4 13,4 12,0 10,4 9,4 8,6 5,6
4000 10,4 9,6 8,6 7,5 6,7 6,1 4,0
6000 8,8 8,1 7,3 6,3 5,7 5,2 3,4

 ISO400

250 48,4 44,8 40,2 35 31,4 28,6 18,8
500 37,6 34,8 31,2 27,2 24,4 22,2 14,6

1000 28 26 23,4 20,2 18,2 16,6 11
2000 20,4 19 17 14,8 13,2 12 8
4000 14,6 13,6 12,2 10,6 9,6 8,6 5,8
6000 12,4 11,5 10,3 8,9 8,0 7,3 4,8
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■P-TTL ve TTL Otomatik Flaþ Etkili Mesafesi

(Birim: m)

Kamera 
formatý

Zoom konumu

ISO 100 ISO 200

35mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm

645 35mm 45mm 55mm 70mm 100mm 135mm 150mm 35mm 45mm 55mm 70mm 100mm 135mm 150mm

67 55mm 60mm 70mm 90mm 120mm 180mm 190mm 55mm 60mm 70mm 90mm 120mm 180mm 190mm

DÝJÝTAL 13mm 16mm 19mm 24mm 34mm 48mm 58mm 13mm 16mm 19mm 24mm 34mm 48mm 58mm

645D 25mm 30mm 35mm 43mm 62mm 87mm 106mm 25mm 30mm 35mm 43mm 62mm 87mm 106mm

F/
durma

F/1,2 1,8 - 17,5 2,6 - 26,6 2,9 - 29,1 3,3 - 32,5 3,7 - 37,0 4,2 - 41,6 4,5 - 45,0 2,5 - 25,0 3,8 - 37,5 4,1 - 40,8 4,6 - 45,8 5,4 - 53,3 6,0 - 59,1 6,4 - 63,3

F/1,4 1,5 - 15,0 2,3 - 22,8 2,5 - 25,0 2,8 - 27,8 3,2 - 32,0 3,6 - 35,7 3,9 - 38,5 2,2 - 21,4 3,3 - 32,1 3,5 - 35,0 4,0 - 39,2 4,6 - 45,7 5,1 - 50,7 5,5 - 54,2

F/2 1,1 - 10,5 1,6 - 16,0 1,8 - 17,5 2,0 - 19,5 2,3 - 22,5 2,5 - 25,0 2,7 - 27,0 1,5 - 15,0 2,3 - 22,5 2,5 - 24,5 2,8 - 27,5 3,2 - 32,0 3,6 - 35,5 3,8 - 38,0

F/2,8 0,8 - 7,5 1,2 - 11,4 1,3 - 12,5 1,4 - 13,9 1,6 - 16,0 1,8 - 17,8 2,0 - 19,2 1,1 - 10,7 1,6 - 16,0 1,8 - 17,5 2,0 - 19,6 2,3 - 22,8 2,6 - 25,3 2,8 - 27,1

F/4 0,7 - 5,2 0,8 - 8,0 0,9 - 8,7 1,0 - 9,8 1,1 - 11,0 1,3 - 12,5 1,4 - 13,5 0,8 - 7,5 1,2 - 11,2 1,3 - 12,2 1,4 - 13,7 1,6 - 16,0 1,8 - 17,7 1,9 - 19,0

F/5,6 0,7 - 3,7 0,7 - 5,7 0,7 - 6,2 0,7 - 7,0 0,8 - 8,0 0,9 - 8,9 1,0 - 9,6 0,7 - 5,3 0,8 - 8,0 0,9 - 8,7 1,0 - 9,8 1,2 - 11,4 1,3 - 12,6 1,4 - 13,5

F/8 0,7 - 2,6 0,7 - 4,0 0,7 - 4,3 0,7 - 4,8 0,7 - 5,6 0,7 - 6,2 0,7 - 6,7 0,7 - 3,7 0,7 - 5,6 0,7 - 6,1 0,7 - 6,8 0,8 - 8,0 0,9 - 8,8 1,0 - 9,5

F/11 0,7 - 1,9 0,7 - 2,9 0,7 - 3,1 0,7 - 3,5 0,7 - 4,0 0,7 - 4,5 0,7 - 4,9 0,7 - 2,7 0,7 - 4,0 0,7 - 4,4 0,7 - 5,0 0,7 - 5,8 0,7 - 6,4 0,7 - 6,9

F/16 0,7 - 1,3 0,7 - 2,0 0,7 - 2,1 0,7 - 2,4 0,7 - 2,8 0,7 - 3,1 0,7 - 3,3 0,7 - 1,8 0,7 - 2,8 0,7 - 3,0 0,7 - 3,4 0,7 - 4,0 0,7 - 4,4 0,7 - 4,7

F/22 0,7 - 0,9 0,7 - 1,4 0,7 - 1,6 0,7 - 1,7 0,7 - 2,0 0,7 - 2,2 0,7 - 2,4 0,7 - 1,3 0,7 - 2,0 0,7 - 2,2 0,7 - 2,5 0,7 - 2,9 0,7 - 3,2 0,7 - 3,4

F/32 0,7 - 0,7 0,7 - 1,0 0,7 - 1,0 0,7 - 1,2 0,7 - 1,4 0,7 - 1,5 0,7 - 1,6 0,7 - 0,9 0,7 - 1,4 0,7 - 1,5 0,7 - 1,7 0,7 - 2,0 0,7 - 2,2 0,7 - 2,3
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(Birim: m)

Kamera 
formatý

Zoom konumu

ISO 400

35mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm

645 35mm 45mm 55mm 70mm 100mm 135mm 150mm

67 55mm 60mm 70mm 90mm 120mm 180mm 190mm

DÝJÝTAL 13mm 16mm 19mm 24mm 34mm 48mm 58mm

645D 25mm 30mm 35mm 43mm 62mm 87mm 106mm

F/
durma

F/1,2 3,5 - 35,0 5,4 - 53,3 5,9 - 58,3 6,5 - 65,0 7,5 - 75,0 8,4 - 83,3 9,0 - 90,0

F/1,4 3,0 - 30,0 4,6 - 45,7 5,0 - 50,0 5,6 - 55,7 6,5 - 64,2 7,2 - 71,4 7,8 - 77,1

F/2 2,1 - 21,0 3,2 - 32,0 3,5 - 35,0 3,9 - 39,0 4,5 - 45,0 5,0 - 50,0 5,4 - 54,0

F/2,8 1,5 - 15,0 2,3 - 22,8 2,5 - 25,0 2,8 - 27,8 3,3 - 32,1 3,6 - 35,7 3,9 - 38,5

F/4 1,1 - 10,5 1,6 - 16,0 1,8 - 17,5 2,0 - 19,5 2,3 - 22,5 2,5 - 25,0 2,7 - 27,0

F/5,6 0,8 - 7,5 1,2 - 11,4 1,3 - 12,5 1,4 - 13,9 1,6 - 16,0 1,8 - 17,8 2,0 - 19,2

F/8 0,7 - 5,2 0,8 - 8,0 0,9 - 8,7 1,0 - 9,7 1,2 - 11,2 1,3 - 12,5 1,4 - 13,5

F/11 0,7 - 3,8 0,7 - 5,8 0,7 - 6,3 0,7 - 7,0 0,9 - 8,1 0,9 - 9,0 1,0 - 9,8

F/16 0,7 - 2,6 0,7 - 4,0 0,7 - 4,3 0,7 - 4,8 0,7 - 5,6 0,7 - 6,2 0,7 - 6,7

F/22 0,7 - 1,9 0,7 - 2,9 0,7 - 3,1 0,7 - 3,5 0,7 - 4,0 0,7 - 4,5 0,7 - 4,9

F/32 0,7 - 1,3 0,7 - 2,0 0,7 - 2,1 0,7 - 2,4 0,7 - 2,8 0,7 - 3,1 0,7 - 3,3
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Opsiyonel Aksesuarlar

Bu flaþ ünitesi için çeþitli özel aksesuarlar mevcuttur.

TR Güç Paketi-3
Altý adet C-boyutlu pilden güç tedarik eden harici 
güç kaynaðýdýr.

Kamera Harici Shoe Klipsi CL-10
AF540FGZ’nin bir kablosuz baðlý flaþ olarak 
kullanýlmasý üzere klipsin ayarlanmasý.

Hot Shoe Adaptörü FG
AF540FGZ’nin uzatma kablosu F5P/F5P L kullanýlarak 
ayrý bir flaþ ünitesi þeklinde kullanýmý için adaptör. Dahili 
flaþ ünitesi ile kombinasyon halinde kullanýlabilir.

Kamera harici shoe adaptörü F
Kameradan ayrýlmýþ bir tripod üzerine bir harici flaþ 
ünitesi v.b. eklemek için adaptör. Uzatma kablosu F5P/
F5P L için bir konektörle birlikte sunulur.
● Kamera ötesi shoe adaptörü F, tedarik edilmiþ 

olan standa takýlamaz.

Hot Shoe Adaptörü F
Kamera ve uzatma kablosu F5P/F5P L’nin baðlanmasý 
için adaptör. Üzerinde bir hot shoe da bulunur.

Uzatma Kablosu F5P/F5P L
0,5m/1,5m/L (Yaklaþýk 3m)
Tek objektifli refleks kamera için, AF540FGZ veya 
AF360FGZ örneðinde olduðu gibi, kameradan ayrýlmýþ 
bir flaþ þeklinde kullanmak için 5P senkro kablosu. Hot 
shoe adaptörü FG veya F ve/veya kamera ötesi shoe 
adaptörü F ile kombinasyon halinde kullanýlýr.

Hot Shoe Yuvasý 672
Kamera gövdesinin yanýnda AF540FGZ veya 
AF360FGZ gibi bir flaþ ünitesi konumlamak üzere 
kullanýlan adaptör. 672’nin 5P senk terminaline, 
tedarik edilmiþ olan 5P Senk Kablosu ile baðlanýr.
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Teknik Özellikleri
Tip Klipsli, seri kontrol ile TTL otomatik zoom’lu flaþ ünitesi
Kýlavuz No.

(ISO 100)

(ISO 200)

Maksimum 54 (ISO 100/m). Manuel modda, M1/1’den M1/64’e yedi adýmlý ayar. Aþaðýdaki 
tabloda bulunan odak uzunluklarý 35mm tek objektifli refleks kameralar içindir. (35mm formatlý 
kamera kullanýlýrken)*Geniþ-açýlý panel kullanýlmmýþtýr

Odak Uzunluðu (Zoom konumu) 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm*

(M1/1) (=TAM) 54 50 45 39 35 32 21

(M1/2) 38 35 32 27,5 24,5 22,5 14,5

(M1/4) 27 24,5 22,5 19,5 17 16 10

(M1/8) 19 17 16 13,5 12 11 7

(M1/16) 13,5 12 11 9,5 8,5 7,5 5

(M1/32) 9,5 8,5 8 6,5 6 5 3,5

(M1/64) 6,7 6 5,6 4,6 4,2 3,5 2,4

Odak Uzunluðu (Zoom konumu) 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm*

(M1/1) (=TAM) 76 71 64 55 49 45 30

(M1/2) 54 50 45 39 35 32 21

(M1/4) 38 35 32 27,5 24,5 22,5 14,5

(M1/8) 27 24,5 22,5 19,5 17 16 10

(M1/16) 19 17 16 13,5 12 11 7

(M1/32) 13,5 12 11 9,5 8,5 7,5 5

(M1/64) 9,5 8,5 8 6,5 6 5 3,5
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89

(ISO 400)

Flaþ süresi (her biri 1/2 zirve) (M1/1) flaþ: Yaklaþýk 1/1200 sn. (TTL) En hýzlý süre: Yaklaþýk 1/20000 sn.
Geri kazaným süresi/Toplam 
flaþ sayýsý

Ardýþýk Patlama 50 kez için yaklaþýk 2 kare/sn, M 1/16 çýkýþta (AA alkalin LR-6 piller kullanýldýðýnda)
Flaþ Kapsama Açýsý Otomatik odak uyumlu kamera ve objektif kombinasyonu ile etkin kýlýnmýþ otomatik zoom.

*Geniþ-açýlý panel kullanýlmýþtýr.

Renk ýsýsý Gün ýþýðý (Gün ýþýðýnda renkli film için uygundur)
Etkili flaþ mesafesi Yaklaþýk 0,8 m - 8,0 m (Kýlavuz No. 45, ISO 100, F/5,6)
AF spot ýþýðý Düþük ýþýk veya düþük-kontrast koþullarýnda üretilen kýrmýzý ýþýk.

Etkili mesafe: Yaklaþýk 1 m - 7 m (Kendi test koþullarýmýza göre.)
Film hýz ayarý ISO 25 - 1600

Odak Uzunluðu (Zoom konumu) 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm*
(M1/1) (=TAM) 108 100 90 78 70 64 42

(M1/2) 76 71 64 55 49 45 30
(M1/4) 54 50 45 39 35 32 21
(M1/8) 38 35 32 27,5 24,5 22,5 14,5

(M1/16) 27 24,5 22,5 19,5 17 16 10
(M1/32) 19 17 16 13,5 12 11 7
(M1/64) 13,5 12 11 9,5 8,5 7,5 5

Pil tipi Geri kazaným 
süresi

Toplam flaþ sayýsý

AA Alkalin (LR6) Yaklaþýk 6 san. Yaklaþýk 200
AA Nikel-Metal Hidrit (Ni-MH) (2500mAH) Yaklaþýk 6 san. Yaklaþýk 250
AA Lityum (FR6) Yaklaþýk 6 san. Yaklaþýk 350
TR Güç Paketi-3 (C-boyutlu alkalin LR14 piller) Yaklaþýk 4.5 san. Yaklaþýk 700

(7 adýmlý zoom)

Zoom konumu 85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm*
Dikey Kapsama 23° 26° 34° 45° 53° 60° 85°
Yatay Kapsama 31° 36° 46° 60° 70° 78° 98°
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Flaþ modlarý P-TTL otomatik, TTL otomatik, otomatik, manuel.
Flash çýkýþ telafisi P-TTL modunda, -3,0 ila +1,0 seviyesi (0,5 adýmlýk artýþlarla)
Flaþ çýkýþý ayarý Kablosuz ana, baðlý: (1/1 ➝ 2/3 ➝ 1/2  ➝1/3)

Manuel: (1/1 ➝ 1/2 ➝ 1/4 ➝ 1/8 ➝ 1/16 ➝ 1/32 ➝ 1/64)
Flaþ senk modu Baþlýca perde senk, Sürüklenen perde senk, Kontrast kontrolü senk, Yüksek-hýzlý senk.
Kablosuz Çekim (Kontrol sistemi) Optik atýmlý transmisyon

(Kablosuz konumu) Ana (M), kontrol (C), baðlý (S)
(Kanallar) 1 ila 4
Uyumlu modlar: P-TTL, otomatik (A), manuel (M)
Etkili mesafe: Yaklaþýk 4 m (SL 1 olarak ayarlandýðýnda. Kendi test koþullarýmýza göre.)

Flaþ Yansýtma Dikey ve yatay yansýma olasýdýr, tedarik edilen klik durdurma, kilit 0°’da sunulur.
Saða: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
Sola: 0°, 30°, 60°, 90°, 135°
Yukarý: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Aþaðý: 0°, -10°

Güç tasarrufu Otomatik kapanma: Güç (ON) konumundayken yaklaþýk olarak 3 dakikalýk kullanmama 
sonrasýnda. Otomatik için 6 dakika. Kablosuz modda 1 saat sonra.
Hýzlý açma: Kameranýn deklanþör düðmesine yarýya kadar basýlmasýyla

Kýrmýzý-göz azaltýmý Kýrmýzý-göz azaltýmý özelliðine sahip olan otomatik odaklý kameralarla çalýþýr.
Modelleme Flaþý Modelleme düðmesi (MODELING) flaþý 1 saniye boyunca ardýþýk olarak patlatýr.
Geniþ-açýlý panel
Catchlight paneli

Elle dýþarý çekin ve flaþ zoom konumu 20mm’ye ayarlanýr.
Elle dýþarý çekin.

LCD panel aydýnlatma LCD panel aydýnlatma düðmesi (LIGHT), LCD paneli yaklaþýk olarak 10 saniye için aydýnlatýr 
veya kapatmak için tekrar düðmeye basýnýz.

Güç kaynaðý Dört adet AA pil, (Alkalin (LR6), Nikel-Metal Hidrit (Ni-MH) veya Lityum (FR6))
Seçmeli harici güç kaynaðý: TR Güç Paketi-3

Boyutlar ve aðýrlýk 76mm (W) × 142mm (H) × 107mm (T) (3,0’’ × 5,6’’ × 4,2’’)
380 g (13.4 oz.) pilsiz iken
90



AF540FGZ_OPM_TUR.book  Page 91  Monday, January 17, 2011  2:15 PM
Garanti Poliçesi

Yetkili, dürüst fotoðrafçýlýk daðýtým kanallarý aracýlýðý ile satýn alýnan tüm PENTAX kamera aksesuarlarý, 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 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.

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. Eðer ülkenizde üreticinin temsilcisi yoksa 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 müterinin yasal haklarn etkilemez.
Baz ülkelerde PENTAX yetkili datclarnda bulunan yerel garanti poliçeleri, ibu garanti poliçesinin yerini almaktadr. 
Dolaysyla, satn aldnz an size ürün ile birlikte verilen garanti kartn incelemeniz ya da daha fazla bilgi almak ve garanti 
poliçesinin bir nüshasn elde etmek için ülkenizdeki PENTAX yetkili datcs ile görümeniz tavsiye edilmektedir.
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Eski Cihazlarýn ve Kullanýlmýþ Pillerin Toplanmasý ve Elden Çýkarýlmasý ile ilgili Kullanýcýlar için Bilgiler

Kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihazlar ve piller ayrý olarak 
iþleme tabi tutulmalý ve bu tip ürünlerin uygun muamele, 
yeniden kazaným ve yeniden dönüþümünü gerekli kýlan 
mevzuatla uyum içinde olmalýdýr.
Üye ülkelerin uygulamasýný takiben, AB ülkelerinde bulunan 
þahýslar kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihazlarý ve pilleri, 
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.

2. AB dýþýndaki diðer ülkeler
Bu semboller yalnýzca Avrupa Birliði dahilinde geçerlidir. 
Eðer bu parçalarý elden çýkarmak istiyorsanýz, lütfen yerel 
mercilerle ve bayinizle irtibat kurunuz ve uygun elden 
çýkarma metodu ile ilgili bilgi edininiz.

Pil sembolü ile ilgili not (yandaki iki sembolün açýklamasý):
Bu sembol, kullanýmdaki kimyasal element veya bileþik 
için belirlenen isimle birlikte kullanýlmalýdýr. Bu durumda, 
söz konusu kimyasal madde için Yönergelerce belirlenmiþ 
olan gerekliliklere uyulmalýdýr.

1. Avrupa Birliði’nde
Ürünlerde, paketleme malzemesinde ve/
veya bunu teþkil eden belgelerde bulunan 
bu semboller, kullanýlmýþ elektrikli ve 
elektronik cihazlarýn ve pillerin genel 
evsel atýklarla karýþtýrýlmamasý gerektiði 
anlamýna gelir.

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.

Ýsviçre için: Yeni bir ürün satýn alýnmýþ 
olmasanýz bile kullanýlmýþ elektrikli/elektronik 
cihazý ücretsiz olarak bayiye teslim 
edebilirsiniz. Toplama tesisleri hakkýnda 
daha ayrýntýlý bilgiler www.swico.ch veya 
www.sens.ch websitelerinde mevcuttur.
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