
HD Kamera

Kullan›m K›lavuzu

kullanım kılavuzları için tıklayınız.

http://www.tozlumercek.com/canon-kilavuz


Malın enerji tüketimi açısından verimli 
kullanımına ilişkin bilgiler

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü 
boyunca enerji tüketimi açısından 
verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin 
yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca 
yapılması, varsa periyodik bakımlarının 
aksatılmaması gerekmektedir. 

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda 
belirtilen çevresel karakteristiklere uygun 
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. 

Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında 
uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.



Kullan›m ‹çin Önemli Uyar›lar

UYARI

UYARI

Elektrik çarpmas› tehlikesine karfl›, kameran›n ön veya arka kapa¤› asla sökülmemelidir.
Kamera kullan›c› taraf›ndan tamir ve müdahale edilebilecek parçalar içermez. Bak›m
iflleri için yetkili bak›m servislerine baflvurun.

Bu ürün asla ya¤mur ve neme maruz b›rak›lmamal›d›r. Aksi takdirde elektrik çarpmas›
tehlikesi ortaya ç›kabilir.

TEL‹F HAKKI UYARISI
Telif hakk›na sahip malzemenin yetkisiz kullan›m›, telif sahiplerinin yasal haklar›n› ve telif hakk›
yasalar›n› ihlal edebilir.

D‹KKAT

D‹KKAT

Elektrik çarpmas› riskini azaltmak ve rahats›z edici sinyal etkileflimlerinden kaç›nmak için, kameran›zla
birlikte yaln›zca tavsiye edilen aksesuarlar kullan›lmal›d›r.

Kamera ve kamera aksesuarlar›n› kullanmad›¤›n›z zaman fiflten ç›kart›n.

Britanya'daki kullan›c›lar için:
Sigortay› de¤ifltirirken onaylanm›fl, do¤ru oranl› kasetleri kullan›n ve ifllem sonras›nda
sigorta kapa¤›n› düzgün bir flekilde kapatt›¤›n›zdan emin olun.

Kamera ve kamera aksesuarlar› kameraya ba¤lanmayan cihazlard›r. Kaza veya ar›za durumunda kullan›lmak
üzere yedekte dururlar.

D‹KKAT
Yanl›fl türde piller tak›ld›¤›nda patlama riski tafl›r. Sadece ayn› türde piller kullan›n.
Pilleri veya ürünü, do¤rudan günefl ›fl›¤› alan tafl›t içi, atefle yak›n mekanlar vb. gibi afl›r› s›cakl›¤a maruz
kalaca¤› yerlerde b›rakmay›n.

Kompakt güç adaptörünü kullan›rken adaptörü sarmay›n, üzerine bir fleyle örtmeyin veya dar bir mekana
s›k›flt›rmay›n. Adaptörün iç ›s›s› yükselebilir, plastik kutu deforme olabilir ve bunun sonucunda elektrik
çarpmas› veya yang›n riski oluflabilir.

CA-930 Kimlik Plakas›, video kameran›z›n alt k›sm›nda bulunmaktad›r.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü su damlacıklarından veya su sıçramalarından uzak tutun.



SD ve SDHC logolar›, SD-3C, LLC kuruluflunun ticari markalar›d›r.
CompactFlash, ScanDisk Corporation'›n ticari bir markas›d›r.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'›n ABD'de ve/veya di¤er ülkelerde ticari markalar› veya tescilli ticari
markalar›d›r.
Apple, Macintosh, Mac OS, Final Cut Pro,  Apple Inc. kuruluflunun ABD'de ve di¤er ülkelerdeki ticari markalar›d›r.
Avid ve Media Composer, Avid Technology, Inc. kuruluflunun veya ABD'de ve/veya di¤er ülkelerdeki ifltirakçilerinin
ticari markalar› veya tescilli ticari markalar›d›r.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licencing LLC'nin ABD'de ve di¤er ülkelerdeki
ticari markalar› veya tescilli ticari markalar›d›r.
Yukar›da bahsedilen di¤er isimler ve ürünler, ilgili flirketlerinin ticari markalar› veya tescilli ticari markalar›d›r.
Bu cihaz, Microsoft lisansl› exFAT teknolojisine sahiptir.
Bu ürün, AT&T patenti alt›nda MPEG-4 standard› için lisansl›d›r ve MPEG-4 uyumlu videolarda flifreleme için
kullan›labilir ve/veya sadece (1) kiflisel ve ticari olmayan amaçlarla veya (2) AT&T patenti alt›nda MPEG-4 uyumlu
video elde etmek üzere lisans alm›fl video sa¤lay›c›lar taraf›ndan MPEG-4 uyumlu videolarda kod çözme için
kullan›labilir.

Sadece Avrupa Birli¤i (ve EEA):
                         Ekranda bu sembolün görünmesi ürünün WEEE Direktifi (2002/96/EC) ve Pil Direktifi
                          (2006/66/EC) ve/veya ulusal yasalar gere¤ince flehir cereyan›yla kullan›ma uygun olmad›¤›n›
                        gösterir. Bu ürünü yenisiyle de¤ifltirirken, di¤er modellere yönelirken veya eski ürünlerin
                        elektrikli ve elektronik (EEE) at›klar›n› de¤erlendirirken bunu göz önünde bulundurun.
At›klar›n keyfi de¤erlendirilmesi sonucu EEE bünyesindeki zararl› maddelerin çevreye ve insan sa¤l›¤›na
negatif etkileri oluflur. Zararl› at›klar›n bilinçli yok edilmesi do¤al kaynaklar›n dengeli kullan›lmas›na yard›mc›
olacakt›r. Cihaz›n›z›n at›k parçalar›n› yeniden kullan›m için haz›rlanm›fl kutulara at›n›z.
Bu ürünün geri dönüflümü hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi sahibi olmak için yerel servis merkezinizle, at›k
depolama yetkilisiyle, ülkenizdeki at›k toplama noktalar›yla veya de¤erlendirme merkezleriyle iletiflime geçin
veya www.canon-europe.com/environment .
Adresiyle ba¤lant›ya geçin.(EEA: Norveç, ‹zlanda ve Liechtenstein)

Ticari Marka Aç›klamalar›



XF305/XF300 Modelinin Genel Özellikleri

Canon XF305/XF300 HD Kamera endüstri profesyonellerinin gereksinimlerini karfl›lamak üzere tasarlanm›flt›r.

HD Kay›t

3CMOS sistemi ve DIGIC DV III görüntü ifllemcisi
Kamera üç adet 1/3 tip CMOS sensörüne sahiptir ve
bunlar›n her biri yaklafl›k 2.07 megapiksel (1920 x
x1080) çözünürlükte video çekim yapar. DIGIC III
görüntü ifllemcisi ve yeni gelifltirilen 18x zoom lensiyle
(29,3 mm, F1.6) birleflti¤inde, kamera 1000 TV çizgisinin
merkezi çözünürlü¤ünü sunar. Üstelik, kamera tarama
h›z›nda bir önceki modellere k›yasla iki misli geliflme
kat ederek (çekim h›z 50i oldu¤unda) paraziti ve
dikey/yatay yönde yap›lan taramal› çekimlerden
kaynaklanan bozulmalar› azalt›p gerçek hayattaki
renklerin ayn›s›n› üreten mükemmel video çekimler
yapar.

Harika HD Video Çekimler
Kamera MPEG-2 Uzun GOP kod çözücü kullan›r. 50
Mbps bit h›z›yla (4:2:2 renk örneklemesiyle) yap›lan
kay›tla kay›t kalitesinde broadcast video çekimleriyle
yar›flabilir. Kay›tlar›n›z, bafll›ca lineer olmayan
düzenleme yaz›l›m› (NLE) ile uyumlu olan MXF (Material
eXchange Format) dosyalar› olarak kaydedilir.
Video kay›t sinyalini ihtiyaçlar›n›za uygun flekilde
yap›land›rabilirsiniz. Bit oran›/çözünürlük ayar›n›, çekim
h›z› ayar›yla birlefltirerek çeflit çeflit video çekimi
yapabilirsiniz: 25 Mbps'de 1440x1080/25P, 35
Mbps'de 1280x720/50P, 50 Mbps2de
1920x1080/6050i… 10 farkl› kombinasyon aras›ndan
seçim yapabilirsiniz.

‹flletilebilirlik

Odak ve Zoom
Zoom ve odak sistemlerinde gelifltirmeler yap›ld›. Yeni
eklenen tam manuel odak modu (      52) odaklanma
halkas›nda fiziksel duraklar atar ve ayn› zamanda bizzat
halka üzerinde bir mesafe göstergesi görüntüler. Zoom
halkas› üzerinde bulunan fiziksel duraklarla, zoom
halkas›n› yaklafl›k 90_ döndürmek suretiyle tam genifl
aç›dan tam telefotoya kolay bir flekilde geçebilirsiniz.

Ayr›nt›l› tasar›m
Çeflitli tufllar, dü¤meler ve di¤er kontroller, kapsaml›
araflt›rmalar ve endüstri profesyonelleriyle yap›lan
görüflmeler sonras›nda yeniden tasarland›. Kullan›m›
ve eriflimi kolaylaflt›rmak için tufllar ve dü¤melerin yerleri
yeniden düzenlendi ve daha iyi denge sa¤lamak için
kamera sap›n›n ergonomik tasar›m› yenilendi. Buna ek
olarak, her ikisi de %100 kapsaml›, gelifltirilmifl vizör ve
daha genifl LCD ekran sayesinde çekimlerinize daha
kolay kadrajlanabilirsiniz.

Kay›t ortam›
Kamera CompactFlash (CF) kartlara video ve ses kayd›
yapar. Üstelik iki adet CF kart› yuvas› oldu¤u için, hiçbir
endifleye kap›lamadan uzun süreli çekim yapabilirsiniz.
CF kartlar›ndan biri doldu¤unda, çekim ifllemi hiçbir
kesinti olmadan di¤er karttan otomatik olarak devam
eder.

Size verilen Canon XF Utility yaz›l›m›
Kay›tlar›n›z› yönetmek size verilen Canon XF Utility
(Yard›mc› Program›) yaz›l›m›n› kullanmak kadar kolayd›r.
Kay›tlar›n›z› görüntülemek ve yönetmek için
bilgisayar›n›za aktar›n. Size verilen pluginlerle, kay›tlar›n›z›
NLE yaz›l›m* ile kullanabilirsiniz.
Uyumlu yaz›l›m ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için Kliplerin Bilgisayara
Kayd› (      146) konusuna bak›n.

Çok Yönlü Sanatsal ‹fade Olana¤›

Özel kay›t modlar›
Özel kay›t modlar› (     101) size kay›tlar›n›z üzerinde
daha fazla yarat›c› kontrol sa¤lar. Çekimlerinize a¤›r
çekim veya h›zl› çekim etkisi oluflturabilir, belirlen
aral›¤a belli say›da kare kaydedebilir (küçük hareketleri
olan konular için idealdir) veya bir tufla her bast›¤›n›zda
belli say›da kare çekilmesini (stop motion animasyon
için idealdir) sa¤layabilirsiniz.

Özel resim ayarlar›
Özel resim ayarlar›yla (     109), gamma ve netlik gibi
parametreleri ayarlayarak, istedi¤iniz “görünümü” elde
etmek için mükemmel bir görüntü kontrolü
sa¤layabilirsiniz. Özel resim ayarlar› bir SD karta
kaydedilebilir, böylelikle birden fazla XF305/XF300
kamerada ayn› ayarlar› kullanabilir veya bizzat kayda
eklenebilir.



Gelifltirilmifl Profesyonel Özellikler

Pro-level ba¤lanabilirlik (sadece              ).
S›k›flt›r›lmam›fl HD sinyali ç›k›fl› için bir endüstri standard›
HD/SD SDI terminali (      142), ekli ses ve SMPTE süre
kodu (LTC), kameraya profesyonel yay›n kameralar›n›n
sahip oldu¤u ifllevselli¤i kazand›r›r. Genlock
senkronizasyonu (      86) ve TIME CODE terminali
(      86) kameran›n herhangi birçok kameral› çekim
düzene¤inin parças› olmas›n› sa¤lar.

Özellefltirme
Kamerada birçok özellefltirme seçene¤i bulunur. S›k
kulland›¤›n›z ifllevleri belirli tufllara (      107) atayarak,
tek bir tufla basarak bu ifllevlere eriflebilirsiniz. Özel
ayar ifllevleri (      120) ve özel ekran göstergeleri
(      121) kamera ifllemlerinin birço¤unun kontrolünde
size daha fazla özgürlük tan›r. Özel ayarl› resmi ve menü
ayarlar›n› bir SD karta kaydedin ve böylelikle tercih
etti¤iniz ayarlar› ayn› flekilde di¤er XF305/XF300
kameralarda kullan›n.

Di¤er ‹fllevler

Ses
Ses 2 kanall› lineer PCM ses (16-bit/48kHz) olarak
kaydedilir. Kay›t esnas›nda dahili mikrofonu veya iki
adet XLR ses girifli terminalini (hayalet güç kayna¤›yla)
kullanabilirsiniz.

Video kapsam›
Dalga biçimi monitör (      96) ile görüntü parlakl›¤›n›
kontrol edin, vectorscope (      97) ile görüntü rengini
kontrol edin veya yan monitör ile (      97) odak kontrolü
yap›n.

Eklenen ve gelifltirilen ifllevsellik
Di¤er ifllevler aras›nda gelifltirilmifl görüntü sabitleme
(      59), kayda metadata ekleme seçene¤i (      94)
ve Ak›ll› Sistem uyumlu pil paketi (     191) vard›r.
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        ÖNEML‹: Kamera ifllemleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken konular.

        NOTLAR: Temel ifllem prosedürleri tamamlay›c› ek bilgiler.

        : Baflvuru sayfas› numaralar›.

              : Metinler sadece simgede gösterilen modele uygulanabilir.

Bu k›lavuzda afla¤›da belirtilen terimler kullan›l›r:

“Ekran” sözcü¤ü LCD ekran ve vizör ekran› anlam›na gelir.

“CF Kart” CompactFlash (CF) kart anlam›na gelir.

“SD Kart” SD veya SDHC haf›za kart› anlam›na gelir.

“Kay›t ortam›” CF veya SD kartlar› belirtir.

Bu k›lavuzdaki foto¤raflar, sabit kamera çekimleriyle al›nm›flt›r. Baz› ekran görüntüleri

okumay› kolaylaflt›rmak için de¤ifltirilmifltir.

Bu k›lavuzdaki illüstrasyonlar                modeline aittir.

Bu K›lavuz Hakk›nda

Canon XF305/XF300 kamera sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. Lütfen bu k›lavuzu kameray› kullanmadan
önce dikkatle okuyun ve ileride baflvuru kayna¤› olarak el alt›nda bulundurun. Kameran›n kullan›m›nda sorun
ortaya ç›karsa, Ar›za Tespit bölümünü inceleyin (      178).

K›lavuzda Kullan›lan K›saltma ve Semboller

Girifl
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Bu K›lavuz Hakk›nda

Bir ifllev menü kullan›m› gerektirdi¤inde, h›zl›
baflvuru özelli¤i alt menüleri ve uygulanabilir
oldu¤unda, menü ö¤eleri için varsay›lan ayarlar›
gösterir. Örnek illüstrasyon, [       Camera Setup]
menüsünü ve ard›ndan [Image Stabilizer] menü
ö¤esini seçmek suretiyle ifllevi bulabilece¤inizi
gösterir.

‹fllem modlar›
            simgesi, bir ifllevin belirtilen ifllem modunda
mevcut oldu¤unu,            simgesi ise, ifllevin mevcut
olmad›¤›n› gösterir. Ayr›nt›l› aç›klama için, Kameray› Açma
ve Kapatma (      25) konusuna bak›n.

‹fllem prosedürü bir seçene¤i belirlemeyi
gerektirirse, mevcut seçenekler prosedür içinde
veya sonras›nda listelenerek belirtilir. Köfleli
parantez     ekranda görüntülenen menü
seçeneklerine baflvuru olarak kullan›l›r.

Ok iflaretleri menü seçimlerinin k›saltmas› olarak
kullan›l›r. Menülerin kullan›lmas›yla ilgili ayr›nt›l› aç›klama
için, Menüleri Kullanma (      28) konusuna bak›n.
Mevcut tüm menü seçeneklerinin ve ayarlar›n›n k›sa
bir özet, için ekte bulunan Menü Seçenekleri (     163)
konusuna bak›n.
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Kamerayla Verilen Aksesuarlar

Afla¤›da belirtilen aksesuarlar kamera ile birlikte verilir.

CA-930 Kompakt Güç Adaptörü  BP-955 Pil Paketi           DC-930 DC Kablosu
   (güç kablosuyla birlikte)        (terminal kapa¤›yla birlikte)

    DTC-15000 Bileflen                        Lens Bafll›¤›                Göz Deste¤i
       Video kablosu

          Lens Kapa¤›           WL-D6000 Kablosuz Kumanda         SS-1200 Omuz Ask›s›
          (CR2025 Lityum Pille birlikte)

Canon XF Yard›mc› Program› Diski*

* Canon XF Yard›mc› Program› Diski, bilgisayarda klipleri kaydetmek ve düzenlemek
için kullan›lacak yaz›l›m› içerir.  Yaz›l›m›n yüklenmesiyle ilgili ayr›nt›lar için,
Kliplerin Bilgisayara Kayd› (     146) konusuna bak›n. ‹fllevlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi
için, yaz›l›m› yükledikten sonra 'Canon XF Yard›mc› program› Kullan›m K›lavuzu'
ö¤esine baflvurun.
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11.    SET tuflu (      28)
12.    CANCEL tuflu (      28)
13.    CUSTOM PICT. (özel resim) tuflu (      109)
14.    PUSH AUTO IRIS tuflu (      67)
15.    SHUTTER dü¤mesi (      64)
16.    ‹ris halkas› (      66)
17.    Zoom halkas› (      74)
18.    Mesafe Göstergesi (      52)
19.    Odak halkas› (      52)
20.    Lens bafll›¤› (      30)

Parça Adlar›

‹fllem Paneli
(     18)

1.   Zoom ayaklar›n› (rockers) kullanmak için ZOOM
      SPEED dü¤mesi (      76)
2.   Yan Panel (      48)
3.                        dü¤meleri (sf. 92)
4.   SLOT SELECT (CF kart yuvas› seçimi) tuflu (      40)
5.   CF      (CF kart yuvas› A) ve CF
(CF kart yuvas› B) eriflim göstergesi (      38)
6.   CH1 ve CH2 için                     kadranlar› (      92)
7.   MENU tuflu (      28)
8.   STATUS tuflu (     172)
9.   SELECT kadran› (      28)
10. FULL AUTO dü¤mesi (      45)

‹fllem Paneli
(     18)
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Parça Adlar›

Terminaller

1.    Hoparlör (      128)
2.    SD kart yuvas› kapa¤›
3.    SD kart eriflim göstergesi (      39)
4.    SD kart yuvas› (      39)
5.    PUSH tuflu (      52)
6.    Odak modu halkas› (      52)
7.    Lens bafll›¤› kilit vidas› (      30)
8.    XLR terminalleri (CH1 ve CH2) (      89)
9.    CH1 ve CH2 için AUDIO IN dü¤meleri (      88, 90)
10.  Kamera sap› (      34)

Girifl



1.    Uzaktan kumada sensörü (      36)
2.    MIRROR tuflu (       32)
3.    START/STOP tuflu (      44)
4.    RESET tuflu (      179)
5.    CH1 ve CH2 için XLR terminal dü¤meleri (      90)
6.    Instant AF sensörü (       56)
7.    Ön tally lambas› (      44)
8.    Mikrofon kablosu mandal› (      89)
9.    Mikrofon tutucu (      89)
10.  Mikrofon kilit vidas› (      89)

Parça Adlar›Girifl



Parça Adlar›

Terminaller

1.    LCD ekran (      33)
2.    Vizör ünitesi
3.    Vizör (      31, 33)
4.    Diopter ayar dü¤mesi (      31)
5.    RELEASE (vizör gevfletme) dü¤mesi (     188)
6.    A (üst) ve B (alt) CF kart yuvalar› için CF kart yuvas› kapa¤› (      37)
7.    Pil kompart›man› kapa¤› (      22)
8.    BATT. RELEASE (pil gevfletme) dü¤mesi (      22)
9.    Pil kompart›man›
10.  A (üst) ve B (alt) CF kart yuvalar› (      37)
11.  CF kart gevfletme tufllar› (      38)
12.  BATT. OPEN (pil kompart›man› açma) dü¤mesi (      22)
13.  A (üst) ve B (alt) CF kart yuvalar› için CF kart yuvas› kapaklar›
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1.     Aksesuar k›za¤›
        Ayr› sat›lan VL-10Li II Pil Video Ifl›¤› gibi aksesuarlar› takmak için
2.     Sap›n zoom aya¤› (rocker) (      75)
3.     MAGN. (büyütme) tuflu (sf. 55)/Atanabilir tufl 6 (     107)
4.     START/STOP tuflu (      44)
5.           (kayd› geri izleme) tuflu (     100)/ Atanabilir tufl 5 (      107)
6.     0,64 cm (1/4*) vidalar için tutma soketi
7.     Ask› montesi (      34)
8.                   dü¤mesi (      25)
9.     HEADPHONE +/- tufllar› (      93)
10.   DISPLAY tuflu (sf. 46)/BATT. INFO (pil bilgisi) tuflu (      22)
11.   Arka tally lambas› (      44)
12.   Dahili mikrofon (      88)

Parça Adlar›

‹fllem paneli
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1.   ‹ste¤e ba¤l› TA-100 Tripod Adaptörü için takma soketleri (      36)
2.   Tripod taban› için takma vidalar› (      36)
3.   Tripod soketi (      36)
4.   0,64 mm (1/4”) vidal› tripodlar için tripod taban› (      36)

Parça Adlar› Girifl



Parça Adlar›

‹fllem paneli 1

‹fllem paneli 2

‹fllem paneli 3

1.    PUSH AF tuflu (      57)
2.    FOCUS dü¤mesi (      53, 56)
3.    IS (görüntü sabitleme) tuflu (      59)/Atanabilir tufl 1
(      107)
4.    PEAKING tuflu (      55) / Atanabilir tufl 2 (      107)
5.    ZEBRA tuflu (      78) / Atanabilir tufl 3 (      107)
6.    WFM (dalga biçimi monitör) tuflu (      96) / Atanabilir
tufl 4 (     107)
7.    IRIS dü¤mesi (      66)
8.    ZOOM dü¤mesi (      74)
9.    ND FILTER dü¤mesi (      69)
10.  AWB (otomatik beyaz ayar›) dü¤mesi (      70)
11.          (beyaz ayar›) tuflu (      71)
12.  WHITE BAL. (beyaz ayar›) dü¤mesi (      71)
13.  GAIN dü¤mesi (      61)
14.  AGC (otomatik gain kontrolü) dü¤mesi (      60)
15.            (izleme/duraklatma) tuflu (     125) / Atanabilir
tufl 9 (      107)
16.         (h›zl› izleme) tuflu (      127) / Atanabilir tufl 10
(      107)
17.      (durdurma) tuflu (     125) / Atanabilir tufl 12
(      107)
18.           (ileri atlama) tuflu (      127) / Atanabilir tufl 13
(      107)
19.  CANCEL tuflu (      28)
20.  Joystick (      28) / SET tuflu (      28)
21.  START/STOP tuflu (      44)
22.  START/STOP kilit dü¤mesi (      44)
23.  MAGN. (büyütme) tuflu (      55)/Atanabilir tufl 7
(      107)
24.  Zoom aya¤› mandal› (      76)
25.  INDEX tuflu (sf. 124) / POWER SAVE tuflu (      50)
26.          (geri atlama) tuflu (      127) / Atanabilir tufl 11
(     107)
27.           (h›zl› geri izleme) tuflu (      127) / Atanabilir tufl8
(      107)
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Parça Adlar›

Terminaller

Terminaller

1.    DC IN terminali (      24)
2.                 HD/SD SDI terminali (      142)
3.                 GENLOCK terminali (      86)
4.                 TIME CODE terminali (      87)
5.    VIDEO 2 terminali (      143)
6.         (kulakl›klar) terminali (      93)
7.    REMOTE terminali
8.    HD/SD COMPONENT OUT terminali (     142)
9.    HDMI OUT terminali (     142)
10.  USB terminali (      146)
11.  AV terminali (      143)
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1.     START/STOP tuflu (      44)
2.     ZOOM tufllar› (      77)
3.                            tufllar›
4.     MENU tuflu (      28)
5.                       (h›zl› izleme/geri izleme) tufllar› (     127)
6.                       (ileri/geri kare atlama) tufllar› (     127)
7.          (durdurma) tuflu (      125)
8.                (izleme/duraklatma) tuflu (      125)
9.     INDEX tuflu (     124)
10.   SET tuflu (      28)
11.   CANCEL tuflu (      28)
12.   SHOT1 (çekim iflareti 1) tuflu (      99)
13.   PHOTO tuflu (     155)
14.   Kay›t etkin tuflu: START/STOP tuflu veya ZOOM tufllar› kullan›ld›¤›nda,
        istedi¤iniz  tuflla birlikte bu tufla eflzamanl› olarak basman›z gerekir.

Parça Adlar›

WL-D6000 Kablosuz Kumanda Cihaz›
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Güç Kayna¤›n› Haz›rlama

Kameray› bir pil paketi kullanarak veya do¤rudan kompakt güç adaptörünü
kullanarak çal›flt›rabilirsiniz. Pil paketi tak›l› durumdayken, kameray› kompakt
güç adaptörüne ba¤larsan›z kamera elektrik prizinden güç al›r.
Kullanmadan önce pili flarj edin. Tam flarj› bir pil paketiyle yaklafl›k flarj
ve kay›t/izleme süreleri hakk›nda bilgi edinmek için fiarj Süreleri (      191)
ve Kay›t ve ‹zleme Süreleri (      191) konular›na bak›n.

Pil Paketini Kullanma
Kameray› size verilen BP-955 veya ayr› sat›lan BP-975, BP-950G veya BP-
970G Pil Paketi ile besleyebilirsiniz. BP-955 ve BP-975 Pil Paketleri Ak›ll›
Sistem (Intelligent System) ile uyumlu oldu¤u için kalan pil süresini kontrol
edebilirsiniz.

CHARGE göstergesi

Pil Paketini fiarj Etme
Pil paketlerini size verilen kompakt güç adaptörüyle flarj edin. fiarj iflleminden
önce, DC kablosunu kompakt güç adaptöründen sökün ve pil paketinin
terminal kapa¤›n› ç›kar›n.

1 Kompakt güç adaptörüne DC kablosu ba¤l›ysa bu kabloyu ç›kar›n.

2 Elektrik kablosunu kompakt güç adaptörüne tak›n

3 Elektrik kablosunu prize tak›n

4 Pil paketini kompakt güç adaptörüne tak›n

Pil paketine yavafl bir flekilde bast›r›n ve t›k sesiyle yerine oturana dek
ok yönünde kayd›r›n.
CHANGE göstergesi yan›p sönmeye bafllar ve ayn› zamanda pil
paketinin yaklafl›k flarj durumu görüntülenir. fiarj ifllemi tamamland›¤›nda
gösterge yan› kal›r.

%0-34: Saniyede bir kez yan›p söner.
%35-69: Saniyede iki kez yan›p söner.
%70-99: Saniyede üç kez yan›p söner.

fiarj ifllemi tamamland›¤›nda pil paketini kompakt güç adaptöründen ç›kar›n.

Haz›rl›klar

Haz›rl›klar



Pil flarj göstergesi

CHECK tuflu

6 Elektrik kablosunu prizden ve kompakt güç adaptöründen ç›kar›n.

 NOTLAR

Pil paketini flarj etmek için DC kablosunu kompakt güç adaptöründen
ç›kar›n.
Size verilen BP-955 ve iste¤e ba¤l› BP-975 Pil Paketleri önceki Canon
kamera modelleriyle uyumlu de¤ildir.

Pil Paketini Takma
1               dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve tuflu OFF yönünde
kayd›r›n
2 BATT. OPEN (pil kompart›man› açma) dü¤mesini ok yönünde kayd›r›n
ve pil kompart›man kapa¤›n› aç›n
3 Pil paketini kompart›mana yerlefltirin ve t›k sesiyle yerine oturana kadar
hafifçe bast›r›n
4 Pil kompart›man kapa¤›n› kapat›n.

Pil Paketini Ç›karma
1              dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve tuflu OFF yönünde
kayd›r›n.
2 BATT. OPEN dü¤mesini ok yönünde kayd›r›n ve pil kompart›man kapa¤›n›
aç›n.
3 BATT. RELEASE (pil gevfletme) mandal›na ok yönünde bas›n ve pili çekip
ç›kar›n.
4 Pil kompart›man kapa¤›n› kapat›n.

Kalan Pil fiarj Süresini Kontrol Etme
Size verilen BP-955 veya iste¤e ba¤l› BP-975 Pil Paketi kullan›yorsan›z,
kamera kapal› durumdayken, kalan yaklafl›k pil flarj› seviyesini kontrol etmek
için afla¤›daki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Kamera aç›k oldu¤unda
ise, herhangi bir kay›t/izleme ekran›na veya [Battery / Hour Meter] durum
ekran›na bakarak kalan pil flarj seviyesini ö¤renebilirsiniz (      172).

Pil paketi üzerindeki CHECK tufluna bas›n. Yaklafl›k 3 saniye boyunca bir
gösterge yanar ve kalan yaklafl›k pil flarj›n› görüntüler.

Güç Kayna¤›n› Haz›rlamaHaz›rl›klar



Güç Kayna¤›n› Haz›rlama

Kamera kapal› oldu¤unda ve Ak›ll› Sistem uyumlu bir pil paketi tak›ld›¤›nda,
BATT: INFO (pil bilgisi) tufluna bas›n ve kalan pil flarj süresini ve kullan›labilir
kay›t süresi (5 saniye boyunca) görüntüleyin. Pil ömrüne ba¤l› olarak, pil
bilgisi görüntülenmeyebilir.

ÖNEML‹
Kompakt güç adaptörünü bu k›lavuzda aç›k bir flekilde önerilmeyen
herhangi bir ürüne ba¤lamay›n.

NOTLAR

Pil paketini 10-30 C derece aras› s›cakl›kta flarj etmenizi öneririz.
0-40 C derece s›cakl›k aral›¤› d›fl›na ç›k›ld›¤›nda flarj ifllemi bafllamaz.
Kompakt güç adaptöründe veya pil paketinde bir ar›za varsa, flarj
göstergesi söner ve flarj ifllemi durur.
Pil paketiyle ilgili kullan›m önlemleri hakk›nda bilgi için Pil Paketi
(      185) konusuna bak›n.
fiarj edilmifl pil paketleri kendili¤inden deflarj olurlar. Bu nedenle, tam
flarjl› olduklar›ndan emin olmak için kullanaca¤›n›z gün veya bir gün
öncesinde flarj edin.
Pil paketini ihtiyac›n›z oldu¤unu düflündü¤ünüzden 2-3 kat daha uzun
süre için flarj etmenizi tavsiye ederiz.
Pil paketini ilk kez kulland›¤›n›zda, tam flarj edin ve ard›ndan pil paketi
tamamen tükenene kadar kameray› kullan›n. Böylelikle kalan kay›t süresi
do¤ru bir flekilde görüntülenebilir.
Pil paketinin üst üste flarj edilmesi ve deflarj olmas› sonucu pil ömrü
azal›r. BP-955 veya iste¤e ba¤l› BP-975 Pil Paketi kullan›ld›¤›nda, pil
ömrünü [Battery/Hour Meter] durum ekran›ndan (      176) ve pil bilgisi
ekran›ndan (kamera kapal›yken BATT INFO. tufluna bas›n) kontrol
edebilirsiniz. Pil paketinin tam flarj ve deflarj edilmesi, daha net bir
okuma elde etmenizi sa¤lar.

Haz›rl›klar



Güç Kayna¤›n› Haz›rlama

fiehir Cereyan› Ç›k›fl›n› Kullanma

Size verilen CA-930 Kompakt Güç Adaptörü ve DC-930 DC Kablosu
Kullan›ld›¤›nda:

1.               dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve OFF yönünde kayd›r›n
2.  DC kablosunu kameran›n DC IN terminaline ba¤lay›n
3.  Güç kablosunu kompakt güç adaptörüne ve sonra prize tak›n
4.  DC kablosunu kompakt güç adaptörüne ba¤lay›n

ÖNEML‹

Kompakt güç adaptörünü takmadan veya sökmeden önce kameray›
kapat›n.

NOTLAR

Kamera flehir cereyan›yla kullan›ld›¤›nda, pil paketi kamera aç›kken
de flarj edilebilir.

‹ste¤e Ba¤l› CA-920 Kompakt Güç Adaptörü ve DC-920 DC Coupler
Kullan›ld›¤›nda:

1.               dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve OFF yönünde kayd›r›n
2.   DC coupler'i kameraya ba¤lay›n
3.   Güç kablosunu kompakt güç adaptörüne ve sonra prize tak›n
4.   DC coupler'i adaptöre ba¤lay›n
5.   Pil kompart›man kapa¤›n› kapat›n.
6.   Kulland›ktan sonra DC coupler'i sökün.
           Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n, BATT. RELEASE mandal›n› sola do¤ru
itin ve DC coupler'i ç›kar›n.

ÖNEML‹

Kompakt güç adaptörünü takmadan veya sökmeden önce kameray›
kapat›n.

Haz›rl›klar



Güç Kayna¤›n› Haz›rlama

Kameray› Açma ve Kapatma

Kamerada iki ifllem modu vard›r: Kay›t için CAMERA (             ) modu ve
kay›tlar› izlemek için MEDIA (            ) modu.              dü¤mesini kullanarak
ifllem modunu seçin.

Kameray› açmak için
            dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve             modu için CAMERA
yönünde veya             modu için MEDIA yönünde itin.

CAMERA modu            MEDIA modu

Kameray› kapatmak için

dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve OFF yönünde itin.

Haz›rl›klar



Tarih, Saat ve Dil Ayarlar›

Tarih ve Saati Ayarlama

Kameray› kullanmaya bafllamadan önce tarih ve saat ayar› yapman›z
gerekecektir. Kameran›n saat ayar› yap›lmad›¤›nda [Date/Time] ekran›
otomatik olarak seçilen y›l ile görünür.

‹fllem modlar›:

1 Gün de¤iflikli¤i yapmak için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya SELECT
kadran›n› çevirin, ard›ndan         ile ay seçene¤ine geçin.
2 Di¤er alanlar› da ayn› flekilde de¤ifltirin.
3 (      ) ile [Set] seçene¤in gelin ve ard›ndan saat bafllatmak için SET
tufluna bas›n ve ekran› kapat›n.

NOTLAR

Saat Dilimini De¤ifltirme

Bulundu¤unuz bölgenin saat dilimiyle efllefltirmek için saat dilimi ayar›n›z›
de¤ifltirin. Varsay›lan ayar                                ayar›d›r. Saat dilimlerinde
Koordineli Evrensel Zaman (UTC) esas al›n›r.

‹fllem modlar›:

1 MENU tufluna bas›n.

2      seçene¤i için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya SELECT

kadran›n› çevirin.

3 Saat Dilimi [Time Zone] ayar›n› da benzer flekilde yap›n.

Dahili yedekleme pili tükendi¤inde, tarih ve saat ayar› kaybolabilir.
Bu durumda, dahili yedekleme pilini (     187) flarj edin ve saat dilimini,
tarihi ve saati yeniden ayarlay›n.
Tarih format› ve saat format›n› (12/24 saat) de¤ifltirmek için
                                                                                       ayar›n›
kullanabilirsiniz.

Haz›rl›klar

Tarih ve saati daha sonra (bafllangıç ayarı esnasında de¤il)
                                                                                    ayarını kullanarak
da de¤ifltirebilirsiniz.



4 Saat dilimini de¤ifltirmek için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya
SELECT kadran›n› çevirin.

5 Saat dilimi ayar› için SET tufluna bas›n ve ard›ndan menüyü kapatmak
için MENU tufluna bas›n.

Tarih, Saat ve Dil Ayarlar›

Kay›t Esnas›ndan Tarih ve Saati Görüntüleme
Tarih ve saati ekran›n sol alt k›sm›nda görüntüleyebilirsiniz.

‹fllem modlar›:

1 MENU tufluna bas›n.
2 [        ] seçene¤i için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya SELECT
kadran›n› çevirin.
3 Özel ekran [Custom Display] ve ard›ndan [Tarih/Saat] ayar›n› da
benzer flekilde yap›n.
4 Saat dilimini de¤ifltirmek için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya
SELECT kadran›n› çevirin.
* Tarih ve saati görüntülemeden kay›t yapmak için kapal› [Off] seçene¤ini
belirleyin.
5 SET tufluna bas›n ve ard›ndan menüyü kapatmak için MENU tufluna
bas›n.

Dili De¤ifltirme

Ekrana gelen mesajlardaki dil kullan›m›n› de¤ifltirebilirsiniz. Varsay›lan ayar
‹ngilizcedir ancak flu dilleri de seçebilirsiniz: Almanca, ‹spanyolca, Frans›zca,
‹talyanca, Lehçe, Rusça, Basit Çince veya Japonca. Ancak menü ve ayar
seçeneklerinde, yap›lan dil ayar›ndan ba¤›ms›z olarak, her zaman ‹ngilizce
kullan›l›r.

‹fllem modlar›:

1 MENU tufluna bas›n.
2 [     ] seçene¤i için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya SELECT
kadran›n› çevirin.
3 Dil [Language] ayar›n› da benzer flekilde yap›n.
4 Saat dilimini de¤ifltirmek için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya
SELECT kadran›n› çevirin.
5 Dili seçmek için SET tufluna bas›n ve ard›ndan menüyü kapatmak
için MENU tufluna bas›n.

Haz›rl›klar



Menüden Bir Seçenek Belirleme

Afla¤›da menüden bir seçene¤in nas›l belirlenece¤i ad›m ad›m aç›klan›r.
Bu k›lavuzun ilerleyen k›s›mlar›nda belirtilen prodesürlerde, menünün aç›l›p
kapand›¤› varsay›l›r ve bu aflama prosedüre dahil edilmez.

1 MENU tufluna bas›n.

   Menü, kamera kapat›lmad›¤› takdirde bir önceki menü kullan›m›nda seçilen
menü ö¤esini gösteren turuncu seçim çerçevesi ile aç›l›r.

2 ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için joystick'i yukar›/afla¤› yönde itin veya
SELECT kadran›n› çevirin.

3 Joystcik'i sa¤a çevirin veya SET tufluna bas›n.

    Turuncu seçim çerçevesi alt menüdeki bir menü ö¤esi üzerinde görüntülenir.
    CANCEL tufluna bas›n, bir önceki menüye geri dönmek için joysick'i sola
kayd›r›n veya         seçene¤ini belirleyin.

Menüleri Kullanma

             modunda, kamera ifllevlerinin ço¤u, genel ayarlar için MENU
tufluna bast›ktan sonra aç›lan menüden ayarlanabilir.               modunda,
genel ayarlar› için menüyü açmak için MENU tufluna bas›n veya klip
ifllemleri için klip menüsü açmak için SET tufluna bas›n. Kullan›labilir
menü seçenekleri ve ayarlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek için Menü
Seçenekleri (      163) konusuna bak›n.

‹fllem modlar›:

Joystcik/SET tuflu
Menüdeki turuncu seçim çerçevesini tafl›mak için joystick'i
itin. Ard›ndan, turuncu seçim çerçevesi ile gösterilen menü
ö¤esini seçmek için joystcik'e (SET tuflu) bas›n veya
SELECT kadran› yan›ndaki SET tufluna bas›n.

CANCEL tuflu

MENU tuflu
Menüyü açmak için bas›n ve
ard›ndan istenen ayarlar yap›ld›ktan
 sonra menüyü kapatmak için tekrar
bas›n.

CANCEL tuflu
Bir önceki menüye geri dönmek veya süren
baz› ifllemleri durdurmak için bas›n.

SELECT kadran›
Turuncu seçim çerçevesini menüde
yukar›/afla¤› hareket ettirmek için kadran›
çevirin.

Haz›rl›klar



Menüleri Kullanma

4 ‹stenen menü ö¤esini seçmek için joystick'i yukar›/afla¤› yönde kayd›r›n
veya SLECT kadran›n› çevirin.
     Bir alt menüde birden fazla menü ö¤esi bulunuyorsa, alt menünün sa¤
     taraf›nda di¤er menü ö¤elerini görmek için yukar›/afla¤› kayd›rman›z
     gerekti¤imi gösteren bir kayd›rma çubu¤u görüntülenir.
     Bir menü ö¤esinin yan›nda bulunan      iflareti baflka bir alt menüyü
     gösterir. 3 ve 4. ad›mlar› tekrarlay›n.

5 Joystick'i sa¤a do¤ru kayd›r›n veya SET tufluna bas›n.
     Ayar seçene¤i üzerinde turuncu renkte bir seçim çerçevesi görüntülenir.
     Bir önceki alt menüye geri dönmek için CANCEL tufluna bas›n.

6 ‹stenen ayar seçene¤ini belirlemek için joystick'i yukar›/afla¤› yönde
kayd›r›n veya SLECT kadran›n› çevirin ve sonra SET tufluna bas›n.
     Menü ö¤esine ba¤l› olarak, ek seçimler yapman›z gerekebilir.

7 Menüyü kapatmak için MENU tufluna bas›n.

NOTLAR

Kullan›lamayan ö¤eler gri renkte görüntülenir.
MENU tufluna bas›nca menü kapan›r.
Uzaktan kumandan›n                            ve SET tufllar›na bas›lmas›,
kamera joystick'i ile ayn› ifllevi görür.
Geçerli ayarlar› durum ekranlar›ndan (      172) görüntüleyebilirsiniz.

Haz›rl›klar



Kameray› Haz›rlama

Bu bölümde kameran›n lens bafll›¤›n› takma, göz deste¤ini
takma/ç›karma ve vizör ve LCD ekran› ayarlama gibi temel haz›rl›klar›n›n
nas›l yap›laca¤› anlat›l›r.

Lens Bafll›¤›n› Takma
Lensi korumak ve lense vuran güneç ›fl›¤› miktar›n› azaltmak için lens
bafll›¤›n› tak›n.

1 Lens bafll›¤›n› lensin ön k›sm›na yerlefltirerek harici Instant AF
sensörü penceresi afla¤› yöne çevirin        ve saat yönünde 90 derece
çevirin
        Lens bafll›¤›n› zarar vermemeye özen gösterin.
        Lens bafll›¤›n›n vida yuvas› ile ayn› hizaya geldi¤inden emin olun.

2 Viday› sa¤lamlaflt›r›n

Göz Deste¤ini Takma/Ç›karma

Göz Deste¤ini Takma

Göz deste¤ini, lastik k›sm› vizör ünitesini kuflatacak flekilde tak›n.

      Diopter ayar mandal›, göz deste¤i tak›l› olsa bile kullan›labilir.
      Sol gözle kullanmak için, göz deste¤ini ç›k›nt›l› k›s›m di¤er yöne bakacak
      flekilde tak›n.

Haz›rl›klar



Kameray› Haz›rlama

Göz Deste¤ini Ç›karma

Göz deste¤ini illüstrasyonda gösterildi¤i gibi ç›kar›n.

Dioptrik Ayar

Kameray› aç›n ve dioptrik ayar mandal›n› ayarlay›n.

Haz›rl›klar



Kameray› Haz›rlama

LCD Paneli Kullanma
Tercihlerinize ve çekim koflullar›na ba¤l› olarak LCD paneli sola veya sa¤a
çevirebilirsiniz.

1 LCD paneli çevirin.

LCD paneli sola do¤ru çevirmek için, LCD panelin sa¤ taraf›ndan
bast›r›n. LCD paneli sa¤a do¤ru çevirmek için ise sol taraftan bast›r›n.

2 LCD paneli, sapla dik bir konuma gelene kadar uzat›n

3 LCD paneli çevirin ve istedi¤iniz konuma getirin

NOTLAR

Varsay›lan olarak, LCD ekran kullan›l›rken vizör ekran› kapan›r. Ancak her
iki ekran› da eflzamanl› olarak kullanabilirsiniz. ‹lerleyen bölümlere bak›n.
LCD ekran› siyah/beyaz ayarlayabilirsiniz (      33).

Vizörü ve LCD Ekran› Eflzamanl› Olarak Ayarlama

Varsay›lan olarak, LCD ekran kullan›ld›¤›nda vizör ekran› kapan›r. Bu iki
ekran› ayn› anda kullanmak için afla¤›daki prosedürü takip edin.

‹fllem modlar›:

1 [LCD/VF Simul.] alt menüsünü aç›n.

2 Aç›k [On] ayar›n› seçin ve ard›ndan SET tufluna bas›n.

NOTLAR

LCD panel konuyu do¤ru çevrilmiflken çekim yap›ld›¤›nda, görüntüyü
ekranda dikey yönde çevirmek için MIRROR tufluna bas›n.

Piyasadan temin edilen bir lens adaptörü kullan›ld›¤›nda ve görüntü ters
görüntülendi¤inde, görüntü yönünü do¤ru ayarlamak için

ayar›n› kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Haz›rl›klar



Kameray› Haz›rlama

Vizörü/LCD Ekran› Ayarlama

LCD ekran›n ve vizörün parlakl›k, kontrast, renk, netlik ve arka ayd›nlatma
ayarlar›n› birbirinden ba¤›ms›z olarak ayr› ayr› yapabilirsiniz. Bu ayarlar
kay›tlar› etkilemez.

‹fllem modlar›:

Vizör ve LCD ekran için ayar menüsünü aç›n.

veya

Parlakl›k [Brightness], kontrast [Contrast], renk [Color], netlik
[Sharpness] veya arka ayd›nlatma [Backlight] ayar›n› seçin ve SET
tufluna bas›n.

Ayar› yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Gerekiyorsa di¤er ayarlar› yapmak için 2 ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.

NOTLAR

Atanabilir bir tuflu [LCD Setup] (      107) olarak ayarlarsan›z, [LCD
Setup] alt menüsünü açmak için bu tufla basabilirsiniz.

Ekran› Siyah/Beyaz Ayarlama

Vizör ve LCD ekran varsay›lan olarak renklidir ancak bu ekranlar› siyah/beyaz
olarak ayarlayabilirsiniz. Ekran siyah/beyaz olsa bile ekran yaz›lar› ve simgeleri
renkli görüntülenir.

‹fllem modlar›:

[LCD/VF B&W] alt menüsünü aç›n.

Aç›k [On] ayar›n› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

NOTLAR

Atanabilir tufllardan birini [LCD/VF B&W] (      107) olarak ayarlayarak da
ekran› siyah/beyaz ayar›na getirebilirsiniz.

Haz›rl›klar



Kameray› Haz›rlama

Kamera Sap›n› Ayarlama

Kamera sap›n›, iflaret ve orta parmaklar›n›zla sap›n zoom rocker'›na ve
START/STOP tufluna baflparma¤›n›zla eriflebilecek flekilde ayarlay›n.

ÖNEML‹

Kamera sap›n› ayarlarken kameray› düflürmemeye dikkat edin.

Omuz Ask›s›n› Takma

Ask› montesinin uçlar›ndan bast›r›n ve ask›n›n boyunu ayarlay›n.

ÖNEML‹

Omuz ask›s›n› takarken veya ayarlarken kameray› düflürmemeye
dikkat edin.

Haz›rl›klar



Kameray› Haz›rlama

Terminal Kapaklar›n› Takma ve Ç›karma

Afla¤›daki terminallere eriflebilmek için kapaklar›n› ç›kar›n.

HD/SD SDI terminali
GENLOCK ve TIME CODE terminalleri*
VIDEO 2 terminali
      (kulakl›k) ve REMOTE terminalleri

HD/SD COMPONENET OUT terminali
AV terminali
USB ve HDMI OUT terminalleri

Sadece

Terminal Kapaklar›n› Ç›karma
1 Terminal kapa¤›n› aç›n ve d›flar› çekin.

2 Terminal kapa¤›n› kameraya ba¤layan ipi tutun ve çekin.

    Bu aflama HD/SD SDI, GENLOCK, TIME CODE ve VIDEO 2 terminalleri
    için gerekli de¤ildir.

Terminal Kapaklar›n› Takma
Terminal kapa¤›n› takmak için ba¤lant› i¤ini aç›l›fla geçirin.

NOTLAR

Ba¤lant› ipini tutam›yorsan›z, bir c›mb›z veya benzeri bir alet kullan›n.

Kablosuz Kumanda Cihaz›n› Kullanma

Pili Takma

1 Sekmeye ok yönünde bas›n       ve pil tutucuyu ç›kar›n

2  Lityum iyon pili + yüzü yukar›da kalacak flekilde yerlefltirin

3 Pil tutucuyu tak›n

Kablosuz kumanda cihaz›n› kullanmadan önce size verilen CR2025 lityum
dü¤me pili tak›n.

Kablosuz Kumanda Cihaz›n› Etkinlefltirme

‹fllem modlar›:

1 Kablosuz kumanda cihaz› [Wireless Controller] alt menüsünü aç›n.

2 Aç›k [On] seçene¤ine gelin ve sonra SET tufluna bas›n.

Haz›rl›klar



NOTLAR

Kablosuz kumanda cihaz›n›, atanabilir tufllardan birini [Wireless Controller]
(      107) seçene¤ine atayarak da etkinlefltirebilirsiniz.

Kameray› Çal›flt›rmak ‹çin Kablosuz Kumanda Cihaz›n› Kullanma

Kablosuz kumanda cihaz›n› kullanmak istedi¤inizde onu kameran›n uzaktan
kumanda sensörüne çevirin. Kablosuz kumanda cihaz›n›n tufllar›
çal›flt›r›ld›¤›nda kameran›n tally lambas› yanar.

NOTLAR

Kablosuz kumanda cihaz›n›, atanabilir tufllardan birini [Wireless Controller]
(      107) seçene¤ine atayarak da etkinlefltirebilirsiniz.

Kameray› Çal›flt›rmak ‹çin Kablosuz Kumanda Cihaz›n› Kullanma

Kablosuz kumanda cihaz›n› kullanmak istedi¤inizde onu kameran›n uzaktan
kumanda sensörüne çevirin. Kablosuz kumanda cihaz›n›n tufllar›
çal›flt›r›ld›¤›nda kameran›n tally lambas› yanar.

Tripod Kullanma
Kameray› bir tripoda monte edin ancak kameraya zarar verebilece¤i için
5,5 mm'den uzun vidalar kullanmay›n›z.

0,95 cm Vidalarla Tripod Kullanma

Tripodu 0,95 cm vidalarla monte ederek kullanmak için önce iste¤e ba¤l›
TB-1 Tripod Adaptörü Taban›n› kameraya tak›n ve sonra tripodu adaptör
taban›na tak›n.

1 Tripod taban›n› kameradan ç›kar›n.
    4 viday› da ç›kar›n ve sonra taban› ç›kar›n.
2 ‹ste¤e ba¤l› TB-1 Tripod Adaptör Taban›n› tak›n.
    4 viday› da s›k›ca tak›n.
3 Tripodu tak›n.
    Tripod vidalar›n› sa¤lamlaflt›r›n.
    Tripodda hem 0,64 cm vida hem de 0,95 cm vidalar varsa her ikisini
de sa¤lamlaflt›r›n.

Haz›rl›klar Kay›t Ortam›n› Haz›rlama



Kamera, klipleri CompactFlash (CF) kartlara ve foto¤raflar›*         SD ve
         SDHC haf›za kartlar›na kaydeder. Kamerada iki adet CF kart yuvas›
vard›r. Bu kartlar› kamerada ilk kez kullanmadan önce kay›t ortam›n› bafllat›n
(      39).

Kamera özel resim ayarlar›n› ve kamera ayarlar›n› bir SD kart›na kaydedebilir.
Bir kliple birlikte kullan›c› notu kaydetmek için, bir kullan›c› notu dosyas› oluflturmak
ve bunu SD karta kaydetmek üzere size kamerayla verilen
Canon XF Yard›mc› Program› yaz›l›m›n› kullan›n.

Uyumlu CF Kartlar
Kamerayla en az 512 MB kapasiteli UDMA uyumlu* Tip I CF kartlar›n›
kullanabilirsiniz. Daha fazla yar›nt› için Canon'un yerel web sitesini inceleyin.

Ultra Direct Memory Access (UDMA) özellikleri verinin CF kart ve yüksek aktar›m
h›z›na sahip cihazlar (MBps ölçümlü) aras›nda aktar›m›na izin verir. CF karta
ba¤l› olarak, UDMA uyumlu bir CF kart kullan›lsa bile kay›t yap›lamayabilir.

NOTLAR

Tüm CF kartlarda düzgün ifllem yapma garantisi verilmez.

CF Kart› Takma

CF kart yuvas› A'ya veya B'ye bir CF kart takabilirsiniz. ‹ki adet CF
kart›n›z varsa, her iki yuvay› da kullanabilirsiniz.

1 CF kart yuvas› kapa¤›n›        iflareti yönünde itin

CF kart yuvas› kapa¤› yukar› (A yuvas›) veya afla¤› (B yuvas›) yönde
aç›l›r.

2 CF kart›, etiketli yüzeyi yukar› bakacak flekilde, yuvaya tamamen
    yerlefltirin

3 CF kart yuvas› kapa¤›n› kapat›n

CF kart düzgün bir flekilde yerleflmemiflse, kapa¤› kapatmak için
zorlamay›n.

Haz›rl›klarKay›t Ortam›n› Haz›rlama



CF kart gevfletme
dü¤mesi

CF Kart Yuvalar›n›n Durumunu Kontrol Etme
CF     /CF     eriflim göstergelerine bakarak CF kart yuvalar›n›n durumunu
an›nda görebilirsiniz. Afla¤›daki tabloya baflvurun.

Eriflim göstergesi rengi                   CF kart yuvas› durumu

K›rm›z› CF karta erifliyor

Yeflil

Gösterge kapal›

Kay›t/izleme mümkün ve CF kart

Bir CF kart› tak›l› de¤il, CF kart yuvas› geçerli durumda seçilmifl
de¤il veya CF kart›na eriflilemiyor

CF Kart›n› Ç›karma
1 Ç›kar›lacak CF kart›na ait kart yuvas›n›n eriflim göstergesini kapanana
kadar bekleyin.

2 CF kart yuvas› kapa¤›n›       iflareti yönünde kayd›r›n

CF kart yuvas› kapa¤› yukar› (A yuvas›) veya afla¤› (B yuvas›)
yönde aç›l›r.

3 CF kart gevfletme tuflunu itin

4 CF kart›n› gevfletmek için CF kart gevfletme tuflunu itin.

5 CF kart› tamamen ç›kar›n ve CF kart yuvas› kapa¤›n› kapat›n.

Gevfletme dü¤mesi k›smen aç›l›r.

ÖNEML‹

CF      veya CF      eriflim göstergeleri k›rm›z› renkte yan›yorken afla¤›daki
önlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluflabilir.
- Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
- Eriflilen CF kart› yuvas›n›n kapa¤›n› açmay›n.

[Off] olarak ayarlarsan›z, eriflim göstergeleri yanmaz.

NOTLAR

ifllevini kapal›

Haz›rl›klar Kay›t Ortam›n› Haz›rlama



SD kart eriflim göstergesi
1 Kameray› kapat›n

2 SD kart yuva kapa¤›n› aç›n.

3 SD kart›, etiketli yüzeyi kamera sap› yönünde kalacak flekilde, tamamen
SD kart yuvas›na yerlefltirin ve t›k sesiyle yerine oturtun

4 SD kart yuvas› kapa¤›n› kapat›n
   SD kart› do¤ru bir flekilde tak›lmam›flsa, yerine oturtmak için zorlamay›n.

ÖNEML‹

SD kart eriflim göstergesi yan›p sönerken afla¤›daki önlemleri al›n. Aksi
takdirde kal›c› veri kayb› oluflabilir.
- Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
- SD kart› ç›karmay›n.
Bir SD kart› takmadan veya ç›karmadan önce kameray› kapat›n. Kamera
aç›kken SD kart›n tak›lmas› veya ç›kar›lmas› kal›c› veri kayb› oluflmas›na
neden olabilir.
SD kartlar›n ön ve arka yüzeyleri birbiri yerine kullan›lamaz. SD kart› yanl›fl
yüzü yukarda kalacak flekilde takarsan›z kamerada ar›za oluflabilir. SD
kart›n› 3. ad›mda gösterildi¤i gibi takt›¤›n›zdan emin olun.

SD Kart
Takma ve Ç›karma

NOTLAR

SD kart› ç›karmak için: Gevfletmek için SD kart›n› itin. SD kart› d›flar›ya
ç›kt›¤› zaman çekip tamamen ç›kar›n.
                                                                        ifllevini kapal› [Off] olarak
ayarlarsan›z eriflim göstergeleri yanmaz.

Kay›t Ortam›n› Bafllatma
Kamerayla birlikte herhangi bir kay›t ortam› ilk kez kullan›lmadan önce
bafllat›lmal›d›r. Kay›t ortam›n› içinde bulunan tüm verileri kal›c› olarak
silmek için de bafllatabilirsiniz.

Bir SD kart› bafllat›ld›¤› zaman sadece dosya yerleflim tablosunu silen
ancak depolana verileri fiziksel olarak silmeyen h›zl› bafllatma seçene¤ini
veya tüm veriyi tamamen silen tam bafllatma seçene¤ini kullanabilirsiniz.

‹fllem modlar›:

1 Bafllatma [Initialization] alt menüsünü aç›n.

2 [CF A], [CF B] veya [SD kart] seçene¤ini belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Haz›rl›klarKay›t Ortam›n› Haz›rlama



Bir CF karta kay›t yaparken

Di¤er CF kart› yuvas›nda baflka bir CF kart›n› bafllatabilirsiniz.

Kay›t Ortam›n› Haz›rlama

3 [OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

4 Onay ekran› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

CF kart› bafllat›l›r ve içindeki tüm veri silinir.

SD kart› bafllatmak için

3 [Complete] (tam bafllatma) veya [Quick] (h›zl› bafllatma) seçimi yap›n ve
sonra SET tufluna bas›n.

4 [OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

[Complete] bafllatma seçene¤ini kullan›yorsan›z, ifllemi sürerken iptal
etmek için iki kez SET tufluna bas›n. SD kart› kullanabilirsiniz ancak
tüm veri silinir.

5 Onay ekran› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

SD kart bafllat›l›r ve içindeki tüm veri silinir.

ÖNEML‹

Kay›t ortam›n›n bafllat›lmas›,      iflaretli klipler ve özel resim bilgileri dahil
tüm veriyi kal›c› olarak siler. Kaybedilen veri geri al›namaz. ‹fllem öncesinde
önemli kay›tlar›n›z› yedekledi¤inizden emin olun.

SD karta ba¤l› olarak, tam bafllatma seçene¤i biraz vakit alabilir.

NOTLAR

CF Kart Yuvalar› Aras›nda Geçifl Yapma
Kamerada, CF      (CF kart yuvas› A) ve CF     (CF kart yuvas› B) olmak
üzere iki CF kart› yuvas› vard›r. Her iki yuvada da CF kart› varsa gerekti¤inde
bu ikisi aras›nda geçifl yapabilirsiniz. Buna ek olarak, kulland›¤›n›z CF kart›
kay›t esnas›nda dolarsa, kay›t ifllemi herhangi bir kesinti olmadan di¤er
CF kart›ndan (kayd› aktarma) devam edebilir. CF kart yuvas› A ile CF kart
yuvas› B (veya tersi) aras›nda kay›t aktar›m› yap›labilir.

‹fllem modlar›:

SLOT SELECT tufluna bas›n.
Seçilen CF kart›n eriflim göstergesi yeflil renkte yanar.

Haz›rl›klar Kay›t Ortam›n› Haz›rlama



Kay›t Ortam›n› Haz›rlama

NOTLAR

Her iki haf›za kart›nda da bir CF kart› varsa ve seçilen yuvan›n kapa¤›
aç›l›rsa, kamera otomatik olarak di¤er yuvaya geçer.
Kay›t esnas›nda CF kart yuvalar› aras›nda geçifl yapmak için SLOT
SELECT tuflunu kullanamazs›n›z.
A¤›r çekim kay›t esnas›nda bit oran› 50 Mbps olarak (      51) seçilirse,
kay›t aktarmas› yap›lamaz.

Kalan Çekim Süresini Kontrol Etme

Kamera             modundayken ekranda hangi CF yuvas›n›n kullan›mda
oldu¤u ve her bir CF kart›nda kalan çekim süresi (dakika cinsinden*)
görüntülenir. Kamera              modundayken yan panelde mevcut kay›t
süresi görüntülenir.
[Media] durum ekran›nda (      174) mevcut çekim süresi, toplam alan ve
her bir kay›t ortam›n›n kullan›lan alan› ve mevcut foto¤raf çekimi say›s›n›
kontrol edebilirsiniz.
* Yaklafl›k mevcut kay›t süresi, geçerli bit oran›na ba¤l›d›r (      51).

CF Karttaki Veriyi Geri Kurtarma

Kay›t esnas›nda kameray› kapatma veya CF kart› ç›karma gibi durumlarda
CF karttaki veriyle ilgili bir hata oluflabilir. Bu durumda CF kart›ndaki veri
geri kurtar›lamayabilir.

‹fllem modlar›:

1 ‹çinde geri kurtar›lacak verinin bulundu¤u CF kart›n› kameraya tak›n.

2 Ekranda veriyi kurtarman›z istendi¤inde, evet [Yes] ö¤esini seçin ve
sonra SET tufluna bas›n.

3 Veri kurtar›ld›ktan sonra tamam [OK] ö¤esini seçin ve sonra SET tufluna
bas›n.

NOTLAR

Bu prosedür, 10 saniyeden daha k›sa olan klipleri siler. Buna ek olarak,
CF kart›nda kliplerin en fazla son 10 saniyesi silinir.

Baz› durumlarda, örne¤in FAT32 dosya sistemi bozuldu¤unda veya

CF kart› fiziksel olarak hasar gördü¤ünde, veri kurtar›lamayabilir.
Kay›t yaparken, üzerinde kay›t yap›lmayan CF kart›ndaki veri geri
kurtar›labilir.

Haz›rl›klar
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Video Çekim

Vizör

Lens kapa¤›

B bölümde temel kay›t ifllemleri tan›t›l›r. Çekime bafllamadan önce
kameran›n düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol etmek için birkaç deneme
çekimi yap›n. Yaklafl›k 6 dakika süreyle 50 Mbps'de (      51) kay›t yap›n.
Kamera ile düzgün ifllem yap›lamazda Ar›za Tespit (     178) konusuna
baflvurun. Ses kayd› ile ilgili ayr›nt›lar için Ses Kayd› (      88) konusuna
bak›n.

‹fllem modlar›:

Kayda Haz›rlanma

1 Kameraya flarj edilmifl bir pil paketi tak›n (      22).

2 CF kart yuvas›na bir CF kart tak›n (      37).

Kayd› aktarma özelli¤ini kullanmak istiyorsan›z di¤er CF kart›
yuvas›na baflka bir CF kart tak›n (      40).

3 Lens kapa¤›n› ç›kar›n.

4 Vizörü ayarlay›n.

NOTLAR

Kamera, kay›t yap›l›rken bir klibe kullan›c› notu (      94) ekleyebilir. Bu,
klip ad›, kamera operatörü ve çekim mekan› gibi bilgilerin saklanmas›
için kullan›labilir. Ancak, kay›ttan önce kullan›c› notu ayar› yapman›z
gerekir.

Piyasadan temin edebilece¤iniz aksesuarlar› 0,64 cm monte vidas›
soketini kullanarak kamera sap›na takabilirsiniz.

Kay›t

Kay›t



Kay›t

Video Çekim

1                dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve tuflu CAMERA
(      25) yönünde itin.

Kamera             moduna geçer ve kay›tta duraklama moduna girer.

Kay›t için seçilen CF kart› yuvas›n›n eriflim göstergesi k›r›m›z› renkte
yanar ve sonra yeflil renge döner.

2 Kayd› bafllatmak için START/STOP tufluna bas›n.

Kay›t bafllar. Ön ve arka tally lambalar› yanar ve ekranda kay›t göstergesi
[     REC] görüntülenir.
Yan saptaki, kulp üzerindeki veya iris halkas› alt›ndaki START/STOP
tuflunu kullanabilirsiniz.
Kablosuz kumanda cihaz› kullan›ld›¤›nda, eflzamanl› olarak START/STOP
tufluna kayd› etkinlefltirme tufluna bas›n.

3 Kayd› duraklatmak için START/STOP tufluna bas›n.

Klip* CF kart›na kaydedilir ve kamera kay›tta duraklatma moduna geçer.
Tally lambas› da söner.

Klip, kayd› bafllatmak için START/STOP tufluna bas›ld›¤› andan kayd› duraklatmak için
tufla tekrar bas›ld›¤› ana kadar süre içinde çekilen bir video çekim ünitesi anlam›na
gelir. Kliple birlikte özel resim ayarlar› (      109) ve metadata kayd› da eklenebilir.

ÖNEML‹

CF      veya CF      eriflim göstergesi k›r›m›z renkte yan›yorken afla¤›daki
önlemleri al›n. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluflabilir.
- Eriflilen CF kart yuvas›n›n CF kart› yuva kapa¤›n› açmay›n ve CF kart›n›
ç›karmay›n.
- Güç kayna¤›n› kesmeyin veya CF kart›n› ç›karmay›n.
Özellikle önemli kay›tlar yapt›ktan sonra kay›tlar›n›z› düzenli olarak
yedekledi¤inizden (      146) emin olun. Canon herhangi bir veri kayb›
veya veri bozulmas› oluflmas› durumunda sorumluluk kabul etmez.

NOTLAR

Kamera kulbundaki START/STOP tuflu yanl›fll›kla ifllem yap›lmas›n›
engelleyen bir kilit mandal›na sahiptir. Kayd›n yanl›fll›kla duraklat›lmas›n›
istemiyorsan›z veya START/STOP tuflunu kullanmak istemiyorsan›z kilit
mandal›n›      konumuna getirin. START/STOP tuflunu tekrar kullanmaya
bafllamak için mandal› tekrar eski konumuna getirin.

Kay›t



Video Çekim Kay›t

Kaydedilen en son klibi görmek için
(      100) ayar›n› da kullanabilirsiniz.
Atanabilir tufllardan birini                         veya                        (     107)
olarak ayarlarsan›z, kaydedilen en son klibe       iflareti veya       iflareti
eklemek için bu tufla basabilirsiniz.
Kaydedilen en son klibi silmek için
                                   ayar›n› (      169) kullanabilirsiniz. Alternatif olarak,
atanabilir tufllardan birini                              seçene¤ine ayarlayabilirsiniz.

                [On] olarak ayarland›¤›nda ve kamera HD/SD SDI terminali ile
baflka bir cihaza ba¤land›¤›nda, kamera kullan›larak kay›t
bafllat›l›r/durdurulursa di¤er cihaz da kayd› durdurur/bafllat›r. Daha ayr›nt›l›
bilgi için Canon'un Web sitesini inceleyin.

ayar› aç›k

Tam Otomatik Modda Kay›t

Kameray› tam otomatik moda getirmek için FULL AUTO dü¤mesi ON
konumuna getirin. tam otomatik modda, kamera iris, gain, enstantane
h›z› ve beyaz ayar›n› otomatik olarak yapar. Kamera parlakl›k ve beyaz
ayar›n› sürekli olarak otomatik bir flekilde ayarlar*. Ancak, tam otomatik
modda, otomatik odak aç›lamaz.

Ifl›k ölçüm modu (       68), [Standard], AE seviyesi (      68) [+-0] ve AGC limiti
(      60) [Off/21 dB]olarak ayarlan›r.

Klipler Hakk›nda
Kamera bir klip kaydetti¤inde, 2 harfli bir önek ve 4 say›sal de¤erden
oluflan 6 karakterli (örne¤in “AA0001”) bir klip ad› da atar. Yeni klip
kaydedildikçe say›sal de¤er artar. Kay›t öncesinde
                                                                           ve
seçeneklerini kullanarak ilk klip ad›n› ayarlayabilirsiniz.

Uzun video çekim süresine sahip kliplerde, bir klipteki video çekim
dosyas› (ak›fl›) yaklafl›k her 2 GB'ta bir bölünür. Bu durumda bile, izleme
süreklili¤i sa¤lan›r.

NOTLAR

‹ki CF kart›yla çekim yap›yorsan›z ve kay›t esnas›nda kulland›¤›n›z CF
kart› dolarsa, kay›tta herhangi bir kesinti olmadan klip çekimi di¤er CF
kart›yla devam eder (kayd› aktarma). Bu durumda, çekim iki ayr› klip
olarak kaydedilir.

Özel resim ayar› ve metadata ayarlar›n› kullanarak çekim yap›yorsan›z
bu ayarlar kliple birlikte kaydedilir. Daha fazla ayr›nt› için, Özel Resim
Ayarlar› (     109) ve Metadata Kullanma (      94) konular›na bak›n.



Kay›t Video Çekim

Ekran Göstergeleri
Bu bölüme              modunda ekrana gelen çeflitli ekran göstergelerinin
aç›klamalar›n› görmek için baflvurun. Ekran göstergelerinin bir ço¤unu
göstermek veya gizlemek için özel gösterge ifllevini (      121) kullanabilirsiniz.
Bu tür ekran göstergeleri y›ld›z (*) iflareti ile belirtilir.

Tarih ve saat görüntülenirken:



1 Kalan pil süresi* (      49)
2 Kay›t ifllemi* (      49)
3 Karakter kayd›* (      120)
4 Süre kodu* (      81)
5 Enterval sayac›* (      101)
6 SD kart durumu*
7 Bit oran›/Çözünürlük* (      51)
8 Çekim h›z›* (      51)
9 SDI kay›t komutu (     169)
10 Ç›k›fl göstergeleri* (     143)
11 Kablosuz kumanda cihaz›*(      35)
12 Nesne mesafesi* (      53)
13 Dijital tele-dönüfltürücü (     163)
14 Peaking* (      55)
15 Kullan›c› notu* (      94)
16 Kullan›c› biti* (      84)
17 Ses ç›k›fl kanal›* (     145)

Video Çekim Kay›t

18 Ses seviye ölçer (      92)
19 Ses patlama s›n›rlay›c›s› (      92)
20 Görüntü sabitleyici* (      59)
21 Kayd› büyütme* (      55)
22 Enstantane h›z›* (      63)
23 AE seviyesi (      68)
24 Gain* (      60)
25 Genifl aksesuar *
26 Diyafram de¤eri* (      66)
27 Beyaz ayar›* (      49)
28 Tam otomatik mod* (      45)
29 Odak modu* (      52)
30 Odak halkas› uyar›s›* (      52)
31 ND filtresi* (      69)
32 Özel resim* (      109)
33 Ifl›k ölçüm modu* (      68)
34 Zoom göstergesi* (      74)
35 CF kart durumu/mevcut çekim süresi* (      49)
36 Poz çubu¤u* (      62)
37 Tarih/saat* (      26)

NOTLAR

Simgelerin ve göstergelerin büyük ço¤unlu¤unu kald›rmak için DISLAY
tufluna basabilirsiniz.
Beyaz ayar›, diyafram de¤eri, gain veya enstantane h›z› ayar› yan›nda
      simgesi görüntülenirse, bu, ayar›n otomatik modda oldu¤unu belirtir.
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Video Çekim

Süre kodu
ayar›

LCD panel kapal› olsa bile afla¤›da belirtilen bilgileri yan panelden kontrol
edebilirsiniz.

NOTLAR

Kamera              modundayken süre kodu ve süre kodu ayar›
görüntülenmez.

[EXT-LOCK] simgesi yaln›zca XF305 ile görüntülenir.

Süre kodu

CF kart durumu/
mevcut çekim süresi

Kalan
pil süresi

Ses seviye
ölçer



Video Çekim Kay›t

1  Kalan pil süresi

Bu simge, pil paketinin tam flarjl› durumuna göre kalan flarj süresini
yüzde cinsinden yaklafl›k olarak gösterir. Simgenin yan›nda pilin
kalan kay›t/izleme süresi dakika cinsinden görüntülenir.
                                                            (k›rm›z›)
         görüntülendi¤inde, pil paketini tam flarjl› bir baflkas›yla de¤ifltirin.
Kameran›n ve pil paketinin kullan›ld›¤› koflullara ba¤l› olarak, gerçek
pil süresi do¤ru bir flekilde görüntülenmeyebilir.

2  Kay›t ifllemi

Kay›t
Kay›tta duraklatma

Enterval kayd›
Enterval kayd› duraklatma
Kare kayd›
Kare kayd› duraklatma (kayda bafllad›ktan sonra)
Kare kayd› duraklatma (kayda bafllamadan
önce)
A¤›r ve h›zl› çekim kay›t
A¤›r ve h›zl› çekim kayd› duraklatma

Ön kay›t (START/STOP tufluna bast›ktan
sonra)
Ön kayd› duraklatma (START/STOP tufluna
basmadan önce)

(INT yan›p söner)

(FRM yan›p söner)

25 Genifl aksesuar

‹ste¤e ba¤l› WA-H82 Genifl Aksesuar›n (      77) tak›l› olup
olmad›¤›n› gösterir.

35 CF kart durumu/mevcut kay›t süresi
Afla¤›dakiler CF kart durumunu gösterir
      /     CF karta kay›t yap›labilir
      /     CF kart› yok veya CF karta kay›t yap›lamaz
Kay›t için seçilen CF kart›       iflareti ile gösterilir
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Güç Tasarruf Modu

Ekran› kapatmak ve pil tüketimini azaltmak için güç tasarruf modunu
etkinlefltirin. Kamera tek bir tufl dokunufluyla hemen kay›tta duraklatma
moduna geri döner.

1   POWER SAVE tuflunu en az 2 saniye bas›l› tutun.

Ekran kapan›r ve kamera güç tasarrufu moduna geçer.

Güç tasarrufu modunda, tally lambas› yaklafl›k her 3 saniyede bir iki
kez yan›p söner. Kamera önceki süre kodunu ve kamera ayarlar›n›
korur.

2  Kameray› kay›tta duraklatma moduna geri getirmek için POWER SAVE
    tufluna bas›n.



Kay›tVideo Yap›land›rmas›: Bit Oran›, Çözünürlük
ve Çekim H›z›

Kayda bafllamadan önce, yarat›c› ihtiyaçlar›n›za en uygun bit oran›,
çözünürlük (kare boyutu) ve çekim h›z› ayarlar›n› seçin.

‹fllem modlar›:

1  Bit oran›n› ve çözünürlük ayar›n› yapmak için bit oran›/çözünürlük
    [Bit Rate/Resolution] alt menüsünü aç›n.

2  ‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.
Seçilen bit oran› ve çözünürlük de¤eri ekran›n sa¤ taraf›nda
görüntülenir.

3  Çekim h›z›n› ayarlamak için çekim h›z› [Frame Rate] alt menüsünü aç›n.

4  ‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.
Seçilen çekim h›z› ekran›n sa¤ taraf›nda görüntülenir.

NOTLAR

Her bir terminalin sinyal ç›k›fl› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için Video Ç›k›fl›
Yap›land›rmas› (      139) konusuna bak›n.

Kullan›labilir bit oran›, çözünürlük ve çekim h›z› ayarlar›

Bit oran›* Çözünürlük
Çekim h›z›

‹lk sat›rda bit oran› (Mbps olarak); ikinci sat›rda parantez içinde bit oran›n›n sabit
(CBR) veya de¤iflken (VBR) oldu¤u ve renk örneklemesi belirtilir.



Kay›t Odak Ayar›

Bu kamerada 4 adet odak ayarlama yöntemi vard›r. Tam manuel odak veya
manuel odak kullan›ld›¤›nda, daha net bir flekilde odaklanman›za yard›mc›
olmas› için peaking ve büyütme ifllevlerini kullanabilirsiniz.

Tam manuel odak (FULL MF): Odak ayar› için odak halkas›n› kullan›n. Odak
halkas› sürekli devirli de¤ildir (fiziksel duraklar› vard›r) ve haklan›n mesafe
göstergesi kullan›labilir.

Manuel odak (MF): Odak ayar› için odak halkas›n› kullan›n. Odak halkas›
sürekli devirlidir (fiziksel duraklar› yoktur) ve haklan›n mesafe göstergesi
kullan›lamaz.

Otomatik odak (AF): Kamera oda¤› sürekli olarak otomatik bir flekilde ayarlar.
Otomatik odak kullan›ld›¤›nda, Instant AF veya Normal AF modu kullan›labilir.
Ayr›ca odak halkas› (fiziksel duraklar yoktur) da kullan›labilir.

Push AF (PUSH AF): MF veya Normal AF kullan›ld›¤›nda, PUSH AF tuflunu
bas›l› konumda tutarken odak ayar›n› Instant AF seçene¤ine geçirebilirsiniz.

‹fllem modlar›:

Tam Manuel Odak Modu

Tam manuel odak modu kullan›ld›¤›nda, odak ayar› odak halkas› kullan›larak
manuel olarak yap›labilir. Odak halkas› sürekli devirli olmad›¤› için makro
ve sonsuz sonlar›n›n nerde oldu¤unu kolay bir flekilde anlayabilirsiniz.
Buna ek olarak, odak halkas› konuyla olan yaklafl›k mesafeyi gösterir.

1 Odak modu halkas› üzerindeki PUSH tufluna (odan modu halkas› kilidini
aç tuflu) bas›n ve halkay› FULL MF de¤erine do¤ru çevirin.

Ekran›n sol alt k›sm›nda [MF] görüntülenir.

2 Tam telefoto için zoomlan›n.
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3 Odak ayar› yapmak için odak halkas›n› çevirin.

Tam telefotoda odaklan›rken görüntü zoom menzilinin tamam›nda
oda¤a al›n›r.

NOTLAR

Ekranda konu mesafesi göstergesini kullanmak:
Kamera otomatik odak modundan ç›kar›ld›¤›nda veya odak ayar› odak
halkas›yla yap›ld›¤›nda, yaklafl›k konu mesafesi yaklafl›k 3 saniye
boyunca ekranda görüntülenir.
Konu mesafesi göstergesini tahmini bir de¤er olarak kullan›n; mesafe
okumas› belirli bir zoom menzili için net bir okuma olmad›¤›nda gri
renkte görüntülenir.
        simgesi sonsuza odaklanmay›,           simgesi ise sonsuza
odaklanma ötesini gösterir.
                                                                                                     ayar›n›
(      120) kullanarak mesafe ünitesinin de¤erini metre veya feet olarak
ayarlayabilirsiniz.
‹ste¤e ba¤l› WA-H82 Genifl Aksesuar tak›ld›¤›nda do¤ru konu mesafesi
görüntülenmez.

Manuel Odak Modu
Oda¤› manuel olarak ayarlamak için odak halkas›n› çevirin. Odak halkas›
h›zl› bir flekilde çevrildi¤inde konuya daha h›zl› odaklan›l›r.

1  M ayar›na geçmek için FOCUS dü¤mesini çevirin.
Ekran›n sol alt k›sm›nda [MF] simgesi görüntülenir.

Kay›t
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2   Odak modu halkas› üzerindeki PUSH tufluna (odak modu halkas›
kilidini aç tuflu) bas›n ve halkay› AF/MF yönüne çevirin.

3  Odak ayar› için odak halkas›n› çevirin.

NOTLAR

Manuel odak modu kullan›l›rken;
Odak halkas› çok h›zl› bir flekilde çevrildi¤inde kamera hemen odaklama
yapamayabilir. Bu durumda, kamera odak halkas›n› çevirme ifllemi
tamamland›ktan sonra konuya odaklan›r.
Kameray› manuel odak modundan tam manuel odak moduna
geçirdi¤inizde, odak ayar› odak halkas› üzerindeki mesafe göstergesine
denk gelen konuma otomatik olarak ayarlan›r.
                                                                                                           ayar›
(      120) kullan›larak manuel odak modunda odak halkas›n›n yan›t verme
hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.
Manuel olarak odaklan›r ve sonra kameray› aç›k durumda b›rak›rsan›z, bir
süre sonra konu üzerindeki odaklanma kaybolabilir. Bu olas› odak kaymas›,
kamera ve lensteki geçici dahili ›s› yükselmesi nedeniyle oluflabilir. Çekime
yeniden bafllamadan önce oda¤› kontrol edin.

-

-

-

-

Odak Yard›mc›s› ‹fllevlerini Kullanma
Tam manuel odak modu veya manuel odak modundayken daha net bir
odaklanma elde etmek için iki odak yard›mc›s› ifllevini kullanabilirsiniz: konu
hatlar›na vurgu yaparak daha net bir kontrast sa¤layan peaking ifllevi ve
görüntüyü ekranda büyüten büyütme ifllevi. Daha güçlü bir etki elde etmek
için her iki ifllevi de eflzamanl› olarak kullanabilirsiniz.

Odak yard›mc›s› ifllevlerini kullan›rken ekran› siyah/beyaz ayar›na geçirmek
için
ayar›n› (      120) kullanabilirsiniz.
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Kamera iki peaking seviyesi sunar. Peaking özelli¤ini etkinlefltirmeden
önce seviyeyi belirleyin.

1  Peaking seviyesini belirlemek için seç [Select] alt menüsü ([Peaking]
    alt›nda) aç›n.
                                                         ([Peaking] alt›nda)
2  ‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.
3  PEAKING tufluna bas›n.
       Peaking simgesi (         veya         ) görüntülenir ve görüntü hatlar›
       vurgulan›r.
       Peaking özelli¤ini kapatmak için tufla tekrar bas›n.
       Alternatif bir flekilde, peaking ifllevini açmak/kapatmak için
                                                              ayar›n› kullanabilirsiniz.

NOTLAR

Peaking yaln›zca kamera ekran›nda görüntülenir. Kameraya ba¤lanan
harici monitörde görüntülenmez.
Peaking özelli¤i kay›tlar›n›z› etkilemez.
‹ki peaking seviyesinin renk, gain ve frekans ayar›n› birbirinden ba¤›ms›z
olarak yapabilirsiniz.
Tam manuel odak modu veya manuel odak modu esnas›nda odak ayar›
yap›l›rken daha net odak ayar› elde etmek için
                                                    ayar›n› (      97) kullanabilirsiniz.

Büyütme
MAGN. tufluna bas›n.

Ekran›n alt k›sm›nda          simgesi görüntülenir ve ekran ortas› yaklafl›k
2 kat* büyütülür.
‹fllevi iptal etmek için tufla tekrar bas›n.

LCD ekranda ve vizör ekran›nda görüntülenen büyütme birbirinden farkl› olabilir.
Büyütme oran›, video yap›land›rmas›na ba¤l› olarak da farkl›laflabilir.

NOTLAR

Büyütme yaln›zca kamera ekran›nda görüntülenir. Kameraya ba¤lanan
harici monitör ekran›nda görüntülenmez.
Büyütme kay›tlar›n›z› etkilemez.
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Otomatik Odak Modu
Kamera TTL otomatik odak sistemini kullan›r ve ekran merkezinde konu
üzerinde odak ayar›n› sürekli olarak yapar. Odaklanma menzili 2 cm (tam
geniz aç›da, lens çerçevesi önünden) ile       aral›¤›ndad›r.

Otomatik odak modu esnas›nda manuel olarak odaklanmak için odak
halkas›n› çevirebilirsiniz. Odak halkas›n› çevirmeyi durdurdu¤unuzda kamera
otomatik odak moduna geri döner. Bu özellik, bir pencerenin di¤er taraf›nda
bulunan bir konuya odaklanma gibi durumlarda kullan›fll›d›r.

1  Odak modu halkas› üzerindeki PUSH tufluna (odak modu halka kilidini
aç tuflu) bas›n ve halkay› AF/MF yönüne çevirin.

2 FOCUS dü¤mesini A konumuna getirin.
Ekran›n sol alt›nda [I.AF] simgesi görüntülenir.

Otomatik Odak Modunu Ayarlama

Otomatik odaklanma modu esnas›nda kameran›n nas›l odaklanaca¤›n›
belirleyebilirsiniz.

1 Otomatik odak h›z› [Speed] alt menüsünü aç›n.

2 ‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler:

Otomatik odak modunu Instant AF olarak ayarlar. Odak en
yüksek h›zda ayarlan›r. Bu mod, çok parlak veya düflük
ayd›nlatmal› ortamlarda kullan›fll›d›r. Bu mod odaklanmak için
hem TTL sistemini hem de harici sensörü kullan›r.

Otomatik odak modunu Normal AF olarak ayarlar. Otomatik
odak ayar› sabit bir h›za ayarlan›r.
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Manuel odak modu veya Normal AF modu esnas›nda PUSH AF tufluna
bas›n ve tuflu bas›l› tutun.

Otomatik odak (Instant AF modu)i PUSH AF tuflu bas›l› tutuldu¤u müddetçe
etkin olur. ‹ste¤e ba¤l› ZR-2000 Zoom Uzaktan Kumanda Cihaz› üzerindeki
PUSH AF tufluna da basabilirsiniz.

NOTLAR

Çok parlak ortamlarda çekim yaparken, kamera diyafram› kapat›r. Bu
resmin bulan›k görülmesine neden olabilir ve zoom menzilinin genifl aç›
sonuna do¤ru daha fazla fark edilir. Ekran göstergesine göre (       69)
dahili ND filtresini aç›n/kapat›n.
‹ste¤e ba¤l› WA-H82 Genifl Aksesuar kameraya tak›ld›¤›nda Instant AF
veya PUSH AF özellikleri kullan›lamaz.
Çekim h›z› [50i] yerine [25P] olarak ayarland›¤›nda otomatik odaklanma
daha uzun sürer.
Karanl›k ortamlarda çekim yap›l›rken, odaklanma menzili daralabilir ve
resim bulan›k görülenilir.
Otomatik odaklanma afla¤›da belirtilen durumlarda veya konularda düzgün
çal›flmayabilir. Bu durumda, manuel olarak odaklan›n.

-  Yans›mal› yüzeyler
-  Düflük kontrastl› veya dikey çizgileri olmayan konular
-  H›zl› hareket eden konular
-  Kirli cam veya ›slak pencere arkas›na yap›lan çekimler
-  Gece sahneleri

Yüz Tespiti ve Yüze Odaklanma
Kamera, otomatik odak modu esnas›nda bir kifli yüzü tespit edip, bunun
üzerine otomatik olarak odaklanabilir ve hatta kifli hareket etti¤inde takip
edebilir. Resimde birden fazla kifli varsa, kiflilerden biri (beyaz yüz tespiti
çerçeveli) ana konu olarak tespit edilir ve kamera bu kifli yüzü üzerine
odaklan›r.

1  [Face AF] alt menüsünü aç›n.

2  [On] ayar›n› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.
3  Atanabilir tufllardan birini [Select Face] (      197) seçene¤ine atay›n.
4  Kameray› konuya çevirin.

Resimde birden fazla kifli varsa, kamera otomatik olarak ana konu
olarak belirleyece¤i bir kifli seçer. Kamera ana konuyu beyaz bir yüz
tespiti çerçevesiyle, di¤er konular› ise gri renkli bir yüz tespiti
çerçevesiyle gösterir.



Kay›t Odak Ayar›

Birden fazla kifli oldu¤unda ana konuyu de¤ifltirmek için [Select Face]
seçene¤ine ayarlanm›fl atanabilir tufla bas›n.

NOTLAR

Kamera, kifli d›fl›ndaki konular da yanl›fll›kla yüz olarak alg›layabilir. Bu
durumda, yüz tespiti özelli¤ini kapat›n.
Belirli durumlarda, yüzler do¤ru bir flekilde tespit edilemeyebilir. Tipik
örnekler flunlard›r

Resmin geneline göre çok küçük, genifl, karanl›k veya parlak yüzler

Yan dönmüfl, diyagonal veya k›smen kapanm›fl yüzler.

Yüz tespiti özelli¤i afla¤›daki durumlarda kullan›lamaz:

1/25 de¤erinden daha düflük enstantane h›z› kullan›ld›¤›nda,
A¤›r ve h›zl› çekim kay›t modu kullan›ld›¤›nda ve çekim h›z› 24P
de¤erinden daha düflük bir de¤er ayarland›¤›nda,

seçene¤i, aç›k [On] olarak ayarland›¤›nda.

Bir konu yüzü belirlendi¤inde kamera bu çerçeveye bir etkinlik iflareti
ekler. Size verilen Canon XF Yard›mc› Program› yaz›l›m›n› kullanarak bir
klipteki etkinlik iflaretlerini arayabilirsiniz.
Atanabilir tufllardan birini [Face AF] (      107) olarak ayarlad›¤›n›zda,
otomatik odak modunu etkinlefltirmek için bu tufla basabilirsiniz.

Odak Limiti ve Makro Çekim
Varsay›lan olarak, kameran›n odaklanma menzili makro çekime izin verir.
Odaklanma menzilini s›n›rland›rmak için odak limitini etkinlefltirebilirsiniz.
2 cm -      (tam genifl aç›da) aral›¤›ndaki odaklanma menzili, 1 m -
(zoom menzilinin tamam›nda) de¤erine s›n›rlanabilir.

1 Odak limiti [Focus Limit] alt menüsünü aç›n.

2 [On] ayar›n› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.
      Makro çekimi etkinlefltirmek için kapal› [Off] ayar›n› seçin.

NOTLAR

Kamera tam manuel odak modundayken, odak limiti etkinlefltirilir.
Atanabilir tufllardan birini odak limiti [Focus Limit] (      107) seçene¤ine
ayarlad›¤›n›zda odak limitini etkinlefltirmek için bu tufla basabilirsiniz.
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Kamera sars›nt›s›n› telafi ederek daha net çekimler elde etmek için görüntü
sabitleme ifllevini kullan›n. 3 farkl› görüntü sabitleme yöntemi vard›r; bunlar
aras›ndan ihtiyaçlar›n›za en uygun olan›n› seçin.

‹fllem modlar›:

1 Görüntü sabitleyici [Image Stabilizer] alt menüsünü aç›n.

2 ‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen modunda simgesi ekran›n alt k›sm›nda görüntülenir.

Seçenekler

Powered IS seçene¤i, sabit konumda ve yüksek zoom
oranlar› (telefoto sonuna do¤ru artan) kullan›larak çok
uzak konulara zoomlama yap›ld›¤›nda çok etkili olur. Bu
mod, e¤me ve panlama çekimlerine uygun de¤ildir.

Dynamic IS seçene¤i, yürürken yap›lan çekimlerde
görülen güçlü kamera sars›nt›s› telafi eder ve zoom tam
genifl aç›ya yaklaflt›¤›nda daha etkilidir.

Standard IS, sabit konumda yap›lan çekimlerde görülen
düflük seviyede kamera sars›nt›s› telafi eder ve do¤al
görünümlü sahne çekimleri için kullan›fll›d›r.

Kapal› ayar›n›, kamera bir tripod üzerine sabitlendi¤inde
kullan›n.

NOTLAR

Varsay›lan olarak, atabilir tufl 1 [Standard] seçene¤ine ayarlanm›flt›r
ancak siz baflka bir tufla da atayabilirsiniz.

Atanabilir tufllardan birini [Dynamic IS] veya [Powered IS] (      107) olarak
ayarlarsan›z, atanan modu açmak veya kapatmak için bu tuflu
kullanabilirsiniz.

Kamera sars›nt›s› çok yüksekse, görüntü sabitleyici sars›nt›y› tamamen
telafi edemeyebilir.

[Dynamic] mod kullan›ld›¤›nda, yüksek kamera sars›nt›s› telafi ediliyorsa
resmin kenarlar›nda (hayaletlenme, kararma, bulan›kl›k gibi) bozulmalar
olabilir.
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Gain kontrolü, ayd›nlatma ve çekim koflullar›na ba¤l› olarak yay›lan video
sinyal seviyesini ayarlar. Otomatik veya manuel gain kontrolü seçene¤ini
kullanabilirsiniz.

‹fllem modlar›:

Otomatik Gain Kontrolü (AGC)
Konunun parlakl›¤›na göre gain ayar›n› otomatik olarak yapar.

Ekranda gain de¤erinin yan›nda A simgesi görüntülenir.
Kamera tam otomatik moda (      45) getirildi¤inde, otomatik gain
kontrolü etkinleflir.

AGC dü¤mesini ON konumuna getirin.

Gain Limitini (AGC Limiti) Ayarlama

AGC dü¤mesi ON olarak ayarland›¤›nda, kameran›n 3 dB ve 18 dB
aras›ndaki ön ayarl› limit de¤erinin üstüne ç›kmas›n› önlemek için gain
limitini etkinlefltirebilirsiniz.

1 [AGC Limit] alt menüsünü aç›n.

2 ‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir Gain Limitleri

Kamera tam otomatik moda (      45) geçirildi¤inde [AGC Limit] de¤eri
[Off/21 dB] olarak ayarlan›r.

NOTLAR
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GAIN
dü¤mesi

AGC
dü¤mesi

Manuel Gain Kontrolü
Gain ayar›n› manuel olarak yapmak için AGC dü¤mesini OFF konumuna
getirin. Ön ayarl› 3 gain seviyesinden birini (L: düflük, M: orta, H: yüksek)
seçebilir ve bu seviyelere birbirinden ba¤›ms›z ayar yaparak bir de¤er
atayabilirsiniz. Ayr›ca 0,5 dB'lik art›fllarla ince gain ayar› yapabilirsiniz.

Gain De¤erlerini GAIN Dü¤me Konumlar›na Atama

Ayr› gain de¤erlerini, GAIN dü¤mesinin L, M ve H konumlar›na atayabilirsiniz.

1  [Gain] alt menüsünü aç›n.

2  [L], [M] veya [H] de¤erini seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

3  ‹stedi¤iniz gain seviyesini belirleyin.

‹nce gain ayar› yapmak için, ince ayar [Fine Tuning] ayar›n› seçin
ve sonra istedi¤iniz gain seviyesini belirleyin.

Gerekiyorsa, di¤er dü¤me konumlar›n› ayarlamak için 2. ve 3. ad›mlar›
tekrarlay›n.

Kullan›labilir Gain Seviyeleri

Ayar Aç›klama

‹ç mekan, düflük ayd›nlatmal› veya düflük kontrastl› sahne
çekimlerinde en düflük parazit seviyesi için.
Yaflam benzeri gece sahneleri veya yapay ›fl›kland›rma
alt›nda yap›lan sahne çekimleri için.

Özellikle karanl›k iç mekan veya düflük ayd›nlatma sahnesi
çekimlerinde parlakl›¤› artt›r›r.

Gain ayar›n› 0,5 dB'lik art›fllarla ayarlamak için [Fine Tuning]
seçimi yap›n.

Atanan Gain Seviyesini Uygulama

1 AGC dü¤mesini  OFF konumuna getirin.

2 GAIN dü¤mesini L, M veya H olarak ayarlay›n.
        Gain ayar›, GAIN dü¤mesiyle seçilen seviyeye göre yap›l›r.
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Poz Çubu¤u

Poz Çubu¤u

Gain ve diyafram de¤eri manuel ayarlan›p enstantane h›z› otomatik olarak
ayarlanmazsa, ekranda poz çubu¤u görüntülenmez. Poz çubu¤u, +/- 2
EV menzili dahilinde yaklafl›k poz ayar›n› görüntüler. Bu menzil d›fl›na
ç›k›ld›¤›nda gösterge yan›p söner.

NOTLAR

Yüksek gain seviyeleri belirlendi¤inde, resimde k›smen titreme olabilir.
Özellikle 33,0 dB gain seviyesi yüksek hassasiyetli video çekim yapman›z›
sa¤lar ancak parazitlenme ve bozulma görülme (beyaz noktalar, dikey
çizgiler veya bloklar) olas›l›¤› artar.

GAIN dü¤mesinin konumu de¤ifltirilirken yumuflak bir geçifl elde etmek
için
ayar›n› (      120) kullanabilirsiniz.
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Çekim koflullar›na göre enstantane h›z› ayar› yap›n. Örne¤in, yar› karanl›k
ortamlarda daha düflük enstantane h›z› kullanmak isteyebilirsiniz. Kamerada
afla¤›daki 6 mod seçene¤i bulunur.

‹fllem modlar›:

OFF: Kamera, çekim h›z›na göre standart bir enstantane h›z› kullan›r.

Auto: Kamera, resim parlakl›¤›na göre enstantane h›z›n› otomatik olarak
ayarlar. Bu mod, a¤›r ve h›zl› çekim kay›t modunda kullan›lamaz. Bu modda,
ekranda enstantane h›z› yan›nda [A] simgesi görüntülenir.

Speed: Enstantane h›z›n› (bir saniyelik art›fllarla) ayarlayabilirsiniz.

Angle: Enstantane h›z›n› belirlemek için enstantane aç›s›n› ayarlayabilirsiniz.

Clear Scan: Ekranda siyah bantlar veya titreme olmaks›z›n CRT bilgisayar
monitörlerini kaydetmek üzere frekans› ayarlay›n.

Slow Shutter: Yetersiz ayd›nlatmaya sahip mekanlarda yap›lan çekimlerde
daha parlak sonuçlar elde etmek için daha düflük enstantane h›z›
ayarlayabilirsiniz. bu mod, a¤›r ve h›zl› çekim kay›t modunda kullan›lamaz.

Kullan›labilir Enstantane H›zlar›
Kullan›labilir enstantane h›zlar›, çekim h›z›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterir.

Çekim h›z›Enstantane

h›z› modu

A¤›r ve h›zl› çekim kay›t modunda, enstantane h›z› seçilen çekim h›z›na göre ayarlan›r.

A¤›r ve h›zl› çekim kay›t modunda kullan›lamaz.
Kullan›labilir ayarlar çekim h›z›na ba¤l›d›r.



Kay›t Enstantane H›z›

Enstantane H›z› Modunu De¤ifltirme
SHUTTER dü¤mesini ON konumuna getirin.

Ekran›n alt k›sm›nda görüntülenen enstantane h›z›, moda ba¤l› olarak
de¤iflir. Otomatik mod d›fl›ndaki modlar için ayar, turuncu renkte
vurgulanarak görüntülenir.

Modu de¤ifltirmek için SHUTTER dü¤mesini SEL yönüne kayd›r›n.
‹stedi¤iniz modu elde edene kadar 2. ad›m› tekrarlay›n. Enstantane
h›z› modu, flu s›rayla de¤iflir:

Otomatik mod seçilirse, bu prosedürün geri kalan k›sm›n› uygulamak
gerekmez.

Ayar› yapmak için joystick'i kullan›n veya SELECT kadran›n› çevirin.
Clear scan modu için, siyah bantlar›n görülmemesi için frekans ayar›
yap›n.

SET tufluna bas›n.

Turuncu çerçeve kaybolur. Seçilen ayar ve enstantane h›z› modu
ayarlan›r.
Modu tekrar de¤ifltirmek için, 2. ad›mdan bafllay›n.

Yavafl Enstantane Modunu Kullanma
Karanl›k mekanlarda çekim yaparken, düflük enstantane h›z› modunu
kullanarak daha parlak bir resim elde edebilirsiniz. Bu modu ayr›ca,
kay›tlar›n›za panlama çekimi esnas›nda bulan›k bir fon veya arkas›nda iz
b›rakan hareketli bir konu çekimi elde etmek gibi belirli efektler eklemek
istedi¤inizde kullanabilirsiniz.

Görüntü kalitesi, ayd›nl›k ortamlarda daha yüksek enstantane h›zlar›yla
yap›lan çekimlerde oldu¤u kadar iyi olmayabilir.
Otomatik odak iyi çal›flmayabilir.

NOTLAR

Otomatik diyafram kontrolü kullanarak parlak ayd›nlatmal› ortamlarda
çekim yaparken, kamera diyafram› kapat›r. Bu, resimde bulan›kl›k
oluflmas›na neden olabilir. Bunu engellemek için, enstantane h›z›n› 1/100
veya üstü bir de¤ere ayarlay›n.
Kamera tam otomatik moda (      45) getirildi¤inde, enstantane h›z› modu
otomatik seçene¤ine ayarlan›r.
Gain ve diyafram de¤eri manuel seçene¤ine ayarlan›p enstantane h›z›
otomatik seçene¤ine ayarlan›rsa, ekranda poz çubu¤u görüntülenir
(      62).



Kay›t

[Flicker Reduction] alt menüsünü aç›n.

[Automatic] ayar›n› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Enstantane H›z›

Titreme Azaltma
Floresan lambas› alt›nda yap›lan çekimlerde oluflan titremeyi
azaltabilirsiniz.



Kay›t Diyafram Ayar›

Diyafram ayar› yaparak kay›tlar›n parlakl›k ayar›yla oynayabilir veya alan
derinli¤ini de¤ifltirebilirsiniz. Yak›ndaki ve uzaktaki nesnelerin oda¤a girmesi
için diyafram de¤erini (F8 - F9,5 aral›¤›nda) artt›r›n. Kameran›n diyafram›
otomatik olarak belirlemesini veya kay›tlar›n›z üzerinde daha fazla kontrol
sa¤lamak üzere, diyafram ayar›n› manuel olarak ayarlamay› tercih edebilirsiniz.

‹fllem modlar›:

Otomatik Diyafram Kontrolü

Kamera, konu parlakl›¤›na göre diyafram› otomatik olarak ayarlar.

IRIS dü¤mesini A konumuna ayarlay›n.
Ekranda diyafram de¤eri yan›nda A simgesi görüntülenir.
Kamera tam otomatik moda (      45) getirildi¤inde, diyafram› otomatik
olarak kontrol eder.

Manuel Diyafram Kontrolü

Diyafram› manuel olarak kontrol etmek için iris halkas›n› kullan›n.

IRIS dü¤mesini M konumuna getirin.

Diyafram ayar› için iris halkas›n› çevirin.

Ekranda görüntülenen f numaras›, _ durakl› art›fllara sahiptir.

Kullan›labilir diyafram ayarlar›

Sadece                                                                                            ayar›, [Off] olarak
ayarland›¤›nda seçilebilir.

 NOTLAR

Gain ve diyafram manuel seçene¤e ayarlan›p, enstantane h›z› otomatik
olarak ayarlanmazsa, ekranda poz çubu¤u (       62) görüntülenir.

Diyafram de¤erinin, lensin k›r›n›m limiti (F9.5) alt›na düflmesini önlemek
için                                                                                  ayar›n› (      120)
kullanabilirsiniz. Aç›k olarak ayarland›¤›nda, maksimum diyafram de¤eri
[F9.5] olur. Kapal› oldu¤unda ise diyafram›n tamamen kapatabilirsiniz
ancak k›r›n›m limitini aflan diyafram de¤erleri gri renkte gösterilir. Gri
renkte gösterilen diyafram limitlerinin gösterilmesi k›r›n›mda bulan›kl›¤›
neden olur.



Kay›tDiyafram› Kullanma

Diyafram de¤eri manuel olarak ayarland›¤›nda, otomatik diyafram kontrolü
(tam otomatik mod hariç) etkinlefltirilmiflse korunmaz. Kamera taraf›ndan
otomatik olarak ayarlana diyafram, manuel diyafram kontrolüne geri
dönüldü¤ünde korunur.

Dahili ND filtresi etkinlefltirildi¤inde, yüksek diyafram de¤eri kullan›l›rsa
resimde bulan›kl›k olabilir. Bu durumda, ND filtresini OFF olarak ayarlay›n
ve diyafram› yeniden ayarlay›n.

‹ris halkas› çevrildi¤inde yap›lan ayar yönünü de¤ifltirmek için

ayar›n› (      120) kullanabilirsiniz.

Geçici Olarak Manuel Poz Kontrolü Üstüne Yazma
(PUSH AUTO IRIS)

Manuel diyafram kontrolü modu esnas›nda PUSH AUTO IRIS tuflunu bas›l›
tutun. Tufl bas›l› konumda tutulurken, kamera en iyi diyafram ve poz de¤erini
elde etmek için diyafram› otomatik olarak ayarlar. Enstantane h›z› ayar›
otomatik (       63) olarak ayarland›¤›nda ve AGC dü¤mesi ON (       60)
olarak ayarland›¤›nda, enstantane h›z› ve gain ayar›, diyafram de¤erine
göre otomatik olarak ayarlan›r.

PUSH AUTO IRIS tufluna bas›n ve tuflu bas›l› tutun.

Kamera pozu otomatik olarak ayarlar. Ekranda gösterilen diyafram
de¤eri, enstantane h›z› ve gain de¤erleri, buna uygun olarak de¤iflir.

PUSH AUTO IRIS tuflunu serbest b›rak›n.

Kamera manuel diyafram kontrol moduna geri dönün.

Kamera taraf›ndan ayarlanan diyafram de¤eri bir önceki de¤eri
geçersiz k›lar.

NOTLAR

PUSH AUTO IRIS tufluna basar ve hemen serbest b›rak›rsan›z, ekran
parlar ve sonra karar›r.

Diyafram de¤erini de¤ifltirmek için iste¤e ba¤lı ZR-2000 Zoom Uzaktan
Kumanda Cihazı üzerindeki AE SHIFT kadranını kullanarak,

ayarını (      120) [Iris] konumuna getirebilirsiniz.



Kay›t Diyafram Ayar›

AE Seviyesini Ayarlama
AE de¤iflim kontrolünü kullanarak AE seviyesini ayarlay›n ve böylece görüntüyü
karart›n veya parlat›n. 15 AE seviyesinden birini seçebilirsiniz.

NOTLAR

Kamera tam otomatik moda (      45) ayarlanm›flsa, AE seviyesi
ayarlanamaz.

‹ste¤e ba¤l› ZR-2000 Zoom Uzaktan Kumanda Cihaz› üzerindeki AE
SHIFT kadran›n› kullanarak AE seviyesini ayarlamak için
                                                                                           ayar›n›
(      120) [AE Shift] olarak ayarlay›n.

Ifl›k Ölçüm Modunu Ayarlama

Çekim ortam›na uygun hale getirmek için ›fl›k ölçüm modunu ayarlay›n.
Bu, konunuzun daha uygun bir poz seviyesine sahip olmas›n› sa¤lar.

Ifl›k ölçümü [Light Metering] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.
    Seçilen modun simgesi ekran›n sol k›sm›nda görüntülenir.

Seçenekler

Arkadan ayd›nlatmal› sahne seçimleri için uygundur.
Merkezdeki konuya daha fazla a¤›rl›k vererek sahne
genelinde ölçülen ›fl›¤›n ortalamas›n al›r.

Bu seçene¤i, resmin sadece belirli bir k›sm› ayd›nlat›ld›¤›
sahne çekimlerinde kullan›n.

NOTLAR

Kamera tam otomatik moda (      45) ayarland›¤›nda, [Light Metering]
seçene¤i [Standard] olarak ayarlan›r.

Atanabilir tufllardan biri [Backlight] veya [Standart] (     107) olarak
ayarland›¤›nda, ›fl›k ölçüm modunu de¤ifltirmek için bu tufla basabilirsiniz.

alt menüsünü açın

Bir AE ayarı seçin ve Set tufluna basın.

AE Mevcut De¤erleri



Kay›tND Filtresini Kullanma

ND filtrelerinin kullan›lmas›, parlak ayd›nlatmal› ortamlarda* çekim yaparken
diyafram› uygun bir menzil dahilinde tutman›z› sa¤lar.

Parlak ayd›nlatmal› ortamlarda çekim yap›l›rken kamera diyafram› kapat›r. Bu, zoom
konumuna ba¤l› olarak resmin bulan›k görünmesine neden olabilir. ND filtresinin
kullan›lmas› veya daha yüksek bir enstantane h›z›n›n kullan›lmas› bulan›kl›¤› azaltabilir.

‹fllem modlar›:

ND FILTER dü¤mesini istedi¤iniz ayara getirin.
Filtre ayarlar› ekran›n sol k›sm›nda görüntülenir.

ND Filtre Ayarlar›

Dü¤me ayar›                        Ekran göstergesi

KAPALI                          Gösterge yok

NOTLAR

Otomatik diyafram kontrolü esnas›nda (       66), geçerli ayar uygun
olmad›¤›nda ND filtresi uyar›s› görüntülenir. Afla¤›daki tabloda belirtilen
eylemleri gerçeklefltirin.

Uyar›                                              Ne yapmal›?

(yan›p söner)

(yan›p söner)

(yan›p söner)

(yan›p söner)

k›rm›z› yanar

ND FILTER dü¤mesini OFF olarak ayarlay›n.

ND FILTER dü¤mesini 1 olarak ayarlay›n.

ND FILTER dü¤mesini 2 olarak ayarlay›n.

ND FILTER dü¤mesini 3 olarak ayarlay›n.

ND FILTER dü¤mesi iki konum aras›ndad›r ‹stedi¤iniz konuma
getirin.

Sahneye ba¤l› olarak, ND Filtresi aç›l›r/kapan›rken renk de¤iflimi olabilir.
Bu durumda özel bir beyaz ayar› (      72) yapmak etkili olabilir.



Kay›t Beyaz Ayar›

Kamera, resme farkl› ›fl›kland›rma koflullar› alt›nda do¤ru renk gösterimi için
kalibre etmek amac›yla elektronik bir beyaz ayar ifllemi uygular. Beyaz ayar›
yapman›n 4 yolu vard›r.

Otomatik beyaz ayar›: Kamera beyaz ayar› en uygun düzeye otomatik olarak
ayarlar.

Ön ayarl› beyaz ayar›: Beyaz ayar› gün ›fl›¤› [Daylight] (5600 K) veya [Tungsten]
(3200 K) olur.

Renk s›cakl›¤› ata: 2000 K ve 15000 K aras›nda renk s›cakl›¤› ataman›za izin
verir.

Özel beyaz ayar›: Beyaz ayar› ölçümü için beyaz bir nesne kullanabilir ve
bunu ön ayarl› iki konumdan birine atayabilirsiniz.

Floresan ›fl›¤› alt›nda çekim yaparken, Otomatik beyaz ayar› kullanman›z›
veya özel beyaz ayar› yapman›z› tavsiye ederiz.

‹fllem modlar›:

NOTLAR

                                                        ayarlar› (      109) içindeki ayarlar,
beyaz ayarlar›na göre önceliklidir.

Otomatik Beyaz Ayar›

Kamera en iyi seviyeyi tutturmak için beyaz ayar›n› otomatik olarak sürekli
bir flekilde ayarlar. Ifl›k kayna¤› de¤iflti¤inde kamera beyaz ayar› yapar.

AWB dü¤mesini ON konumuna getirin.
Ekranda, renk s›cakl›¤› simgesinin yan›nda A simgesi görüntülenir.
Kamera tam otomatik moda (       45) getirildi¤inde, otomatik beyaz
ayar modu etkinleflir.

NOTLAR

Özel beyaz ayar›, afla¤›da belirtilen durumlarda daha iyi sonuçlar
verebilir:

Ifl›k koflullar›n›n de¤ifltirilmesi
Yak›n plan çekimler
Tek renkli konular (gökyüzü, deniz veya orman)
C›va buharl› ampuller ve beli türde floresan ›fl›klar



Kay›tBeyaz Ayar›

WHITE BAL.
Dü¤mesi

AWB
dü¤mesi

Önayarl› (Preset) Beyaz Ayar›
Kamera iç mekan (gün ›fl›¤›: 5600 K) ve iç mekan (akkor ›fl›¤›: 3200 K) ayar›
ön ayarl› olarak yap›lm›fl gelir. Ayar› seçtikten sonra ince ayar yapabilirsiniz.

AWB dü¤mesini OFF olarak ayarlay›n.

WHITE BALL dü¤mesini PRESET konumuna getirin.

Beyaz ayar› [White Balance] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler

Gündo¤umu/günbat›m›, havaififlek veya gece sahneleri gibi
sahne çekimleri için uygundur.

De¤iflken ›fl›kland›rma koflullar› olan parti ortamlar›nda veya
stüdyo ›fl›¤› ya da sodyum lambalar alt›nda yap›lan çekimlere
uygundur.

Renk s›cakl›¤› de¤erini (      172) ayarlaman›za izin verir.

‹nce ayar ve Önayarl› Beyaz Ayar›

[Daylight] ve [Tungsten] ayarlar›na -9 ila 9 aral›¤›nda ince ayar yapabilirsiniz.

       tufluna bas›n.

    Ekrandaki       simgesi turuncu renkte vurgulan›r.

 ‹stedi¤iniz ayar seviyesini belirleyin.

        tufluna bas›n.

          simgesi art›k turuncu renkte vurgulanmaz.



Kay›t Beyaz Ayar›

WHITE BALL. Dü¤mesi

AWB dü¤mesi

tuflu

Renk S›cakl›¤›n› Ayarlama
Afla¤›da belirtilen prosedür renk s›cakl›¤›n› 2000 K ile 15000 K aral›¤›nda
100 K'l›k art›fllarla belirlemenizi sa¤lar.

AWB dü¤mesini OFF olarak ayarlay›n.

WHITE BALL. Dü¤mesini PRESET olarak ayarlay›n.

Beyaz ayar› [White Balance] alt menüsünü aç›n.

Menü kapat›ld›ktan sonra, geçerli renk s›cakl›¤› de¤eri ekranda
görüntülenir.

[Kelvin] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Menüyü kapat›n ve sonra         tufluna bas›n.

Ekrandaki renk s›cakl›¤› turuncu renkte vurgulan›r.

‹stedi¤iniz renk s›cakl›¤›n› belirleyin ve sonra         tufluna bas›n.

Renk s›cakl›¤› ayarlan›r ve ekrandaki renk s›cakl›¤› art›k turuncu
renkte vurgulanmaz.

Özel Beyaz Ayar›
‹ki beyaz ayar›n› ilerde kullanmak üzere kamerada saklayabilirsiniz.

AWB dü¤mesini OFF olarak ayarlay›n.

WHITE BALL. Dü¤mesini A veya B olarak ayarlay›n.

Kameray› bir beyaz nesneye do¤rultarak tüm ekran› kaplamas›n› sa¤lay›n.

Kay›tta kullanmay› düflündü¤ünüz ›fl›kland›rma ayarlar›n›n ayn›s›n› kullan›n.

tufluna bas›n.

       veya        simgesi h›zl› bir flekilde yan›p söner.
Prosedür tamamlana kadar beyaz nesnenin ekran› kaplad›¤›ndan emin
olun.
Simge art›k yan›p sönmedi¤inde, ifllem tamamlanm›fl demektir. Kamera
kapat›lsa bile bu ayar korunur.

tuflu

WHITE BALL.
Dü¤mesi

AWB dü¤mesi



Kay›tBeyaz Ayar›

Özel Beyaz Ayar› ile Kay›t

AWB dü¤mesini OFF olarak ayarlay›n.

WHITE BALL dü¤mesini istedi¤iniz özel ayara, A veya B'ye getirin.
Seçilen özel beyaz ayar› etkinlefltirilir.

NOTLAR

                                                                   ayar›n› (      163) öncesinde
kapal› [Off] olarak ayarlay›n.

ND filtresin- açar/kapar veya ›fl›k kayna¤›n› de¤ifltirirseniz özel beyaz
ayar›n› yeniden yap›n.

Nadiren ve ›fl›k kayna¤›na ba¤l› olarak, ekranda        simgesi yan›p
sönmeye (daha yavafl bir yan›p sönme) devam edebilir. Elde edece¤iniz
sonuç otomatik beyaz ayar›nda daha iyidir.



Kay›t Zoomlama

Kamera sap› yan›ndaki zoom aya¤›n› (rocker) kullanarak zoomlama ifllemi
(18x de¤erine kadar) yapabilirsiniz. Lens veya kablosuz kumanda cihaz›
üzerindeki zoom halkas› kullan›larak da zoom ayar› yap›labilir.

‹fllem modlar›:

Zoom Kontrollerini Seçme
ZOOM dü¤mesini istedi¤iniz konuma getirin.

Seçenekler:

RING (HALKA):     Zoom halkas›n› kullanabilmenizi sa¤lar.
ROCKER (AYAK): Kamera sap›ndaki zoom aya¤›n›, size verilen kablosuz
                              kumanda cihaz› veya ayr› sat›lan REMOTE terminaline
                              yerlefltiren uzaktan kumanday› kullanabilmenizi sa¤lar.

NOTLAR

Kamera              modunda aç›ld›¤›nda veya POWER dü¤mesi MEDIA'dan
CAMERA ayar›na getirildi¤inde, bafllang›çta yap›lan zoom ayar› ZOOM
dü¤mesi ayar›na ba¤l› olur. ZOOM dü¤mesi RING olarak ayarland›¤›nda,
zoom konumu zoom halkas›n›n geçerli konumunda olur. Zoom dü¤mesi
ROCKER olarak ayarland›¤›nda ise zoom konumu, kamera
modunda en son yap›lan ayarla ayn› de¤erde kal›r.

Odak uzunlu¤unu yaklafl›k 1,5* faktör de¤erinde artt›rmak için
                                                                  ayar› aç›k [On] olarak ayarlay›n.
Alternatif olarak, atanabilir tufllardan birini [Backlight] veya [Spotlight]
(      107) olarak ayarlayarak dijital tele dönüfltürücüyü etkinlefltirebilirsiniz.

Görüntü dijital olarak ifllemden geçirilir, bu nedenle görüntü çözünürlü¤ünde bozulma
olabilir.

Zoom Halkas›n› Kullanma
ZOOM dü¤mesi RING konumuna getirildikten sonra zoom halkas› çevrilerek
bir konu üzerine yak›laflt›rma veya uzaklaflt›rma yap›labilir. Zoom h›z›, zoom
halkas›n› ne kadar h›zla çevrildi¤ine ba¤l›d›r.

NOTLAR

Zoom halkas› çok h›zl› çevrildi¤inde kamera hemen zoom yapamayabilir.
Bu durumda, kamera zoom halkas›n›n çevrilmesi tamamland›ktan sonra
iflleme bafllar.

ZOOM dü¤mesi RING olarak ayarland›¤›nda, zoom konumu resim aç›s›n›
de¤ifltiren geçerli zoom halkas› konumuna geçer. Resim odak d›fl›nda da
kalabilir.



Kay›tZoomlama

Zoom Ayaklar›n› (Rockers), Kablosuz Kumanda Cihaz›n› veya
‹ste¤e Ba¤l› Uzaktan Kumanda Cihaz›n› Kullanma

Zoom ifllemi yap›ld›¤›nda, ekranda yaklafl›k zoom konumunu gösteren bir
zoom göstergesi* görüntülenir. Zoom ayaklar›n› kullanmak için ZOOM
dü¤mesini öncesinde ROCKER konumuna getirdi¤inizden emin olun.

Zoom göstergesini say›sal bir de¤erde görüntülemek için
                                                                  ayar›n› (      120) kullanabilirsiniz.

Kamera Sap› Zoom Aya¤›n› Kullanma

Zoom h›z›n› ayarlamak için                                                     alt menüsünde
bulunan ifllevleri kullan›n. Sabit bir zoom h›z› seçildi¤inde, mevcut 16 h›zdan
birini kullan›n (1 en düflük, 16 en h›zl›s›d›r). De¤iflken bir zoom h›z›nda, yavafl
bir zoom için hafifçe h›zl› bir zoom için ise h›zl›ca bas›n.

Zoom H›z›n› Ayarlama
Zoom menzilinin tamam›nda (sondan sona) yaklafl›k zoom h›zlar› için
ilerleyen sayfalardaki tablolar› inceleyin.

Zoom h›z seviyesi [Speed Level] alt menüsünü aç›n.

H›zl› [Fast], [Normal] veya yavafl [Slow] ayar›n› seçin
ve sonra SET tufluna bas›n.

[Grip Rocker] alt menüsünü aç›n.

Sabit [Constant] veya de¤iflken [Variable] ayar›n› seçin
ve sonra SET tufluna bas›n.

H›z seviyesini sabit [Constant] olarak belirlemek için

Kamera sap› aya¤›n›n sabit h›z [Constant Speed] alt
menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Uzaklafltırma yapmak için zoom aya¤ını W (Genifl Açı) konumuna ve
yakınlafltırma yapmak için T (Telefoto) konumuna getirin.



Kay›t Zoomlama

Yaklafl›k zoom h›zlar› (kamera sap› aya¤› (rocker))

[Grip Rocker]
ayar›

[Constant Speed]
ayar›

[Speed Level] ayar›

(en yavafl)

(en h›zl›)

5 dk 3 dk. 1 dk

4,5 sn.

4,5 sn - 5 dk.

2,5 sn

2,5 sn - 3 dk

1,8 sn*

1,8 sn* - 1 dk.

Zoom h›z› çok h›zl› oldu¤unda (sondan sona 2 saniyeden az), kamera zoomlama esnas›nda daha fazla otomatik odaklanma zorlu¤u
çeker.

Saptaki Zoom Aya¤›n› Kullanma

Zoom h›z›n› ayarlamak için ZOOM SPEED dü¤mesini ve
                 alt menüsündeki ifllevleri kullan›n.

Zoom aya¤›n›, uzaklaflt›rma (genifl aç›) için W ve yak›nlaflt›rma (telefoto)
için T yönüne itin.

Zoom H›z›n› Ayarlama
Zoom menzilinin tamam›nda (sondan sona) yaklafl›k zoom h›zlar› için
ilerleyen sayfalardaki tablolar› inceleyin.

ZOOM SPEED dü¤mesini H veya L olarak ayarlay›n.

Kamera sap›ndaki zoom ayar›n› devre d›fl› b›rakmak için ZOOM SPEED
dü¤mesini OFF olarak ayarlay›n. Bu durumda, prosedürün devam›n›
uygulamak gerekmez.

Zoom h›z seviyesi [Speed Level] alt menüsünü aç›n.

H›zl› [Fast], [Normal] veya yavafl [Slow] ayar›n› seçin ve sonra SET tufluna
bas›n.

‹stedi¤ini ayar› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

[Handle Rocker] alt menüsünü aç›n.



Kay›tZoomlama

Yaklafl›k zoom h›zlar› (sap aya¤› (rocker))

[Handle Rocker H]/[Handle Rocker L]
ayar›

[Speed Level] ayar›

(en düflük)

(en h›zl›)

5 dk                                       3 dk.                                        1 dk

4,5 sn                                       2,5 sn                                        1,8 sn*

Zoom h›z› çok h›zl› oldu¤unda (sondan sona 2 saniyeden az), kamera zoomlama esnas›nda daha fazla otomatik odaklanma zorlu¤u
çeker.

Kablosuz Kumanda Cihaz›n› veya ‹ste¤e Ba¤l› Uzaktan Kumanda Cihaz›n› Kullanma

Zoom h›zlar›, kablosuz kumanda cihaz› kullan›ld›¤›nda farkl›, ayr› sat›lan
veya piyasadan temin edilebilir REMOTE terminaline ba¤lanm›fl bir uzaktan
kumanda cihaz› ile farkl›d›r. Kablosuz kumanda cihaz› kullan›ld›¤›nda, zoom
yapmak için kay›t etkin tufluna ve istenen zoom tufluna ayn› anda basman›z
gerekir.

Zoom H›z›n› Ayarlama
Size verilen kablosuz kumanda cihaz›na zoom h›z› ayar› yapmak için
afla¤›daki prosedürü uygulay›n. Kablosuz kumanda veya di¤er uzaktan
kumanda cihazlar› ile kullan›labilecek zoom h›zlar›n›n bir özeti için afla¤›daki
tabloya bak›n.

Zoom h›z seviyesi [Speed Level] alt menüsünü aç›n.

H›zl› [Fast], [Normal] veya yavafl [Slow] ayar›n› seçin ve sonra SET
tufluna bas›n.
[Wireless Controller] alt menüsünü aç›n

‹stedi¤ini ayar› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Bu ayar hem kablosuz kumanda cihaz›n› hem de ayr› sat›lan uzaktan
kumanda cihaz›n› etkiler.

Zoom h›zlar› (kablosuz kumanda cihaz› ve ayr› sat›lan uzaktan kumanda kontrolleri)
Aksesuar Zoom H›z›

Kablosuz kumanda cihaz› (size verilen) Menüden seçilen sabit zoom h›z›

De¤iflken zoom h›z› kontrolleri bulunmayan uzaktan
kumanda cihaz› (piyasada mevcut)

Sabit zoom h›z›

De¤iflken zoom h›z› olan uzaktan kumanda cihaz›
(iste¤e ba¤l› ZR-2000 veya ZR-1000 Zoom Uzaktan
Kumandalar vb.)

NOTLAR

‹ste¤e ba¤l› WA-H82 Genifl Aksesuar'›n tak›lmas› kameran›n odak
uzunlu¤unu 0,8 faktör de¤erinde azalt›r. Ancak, telefotoda
sonundaki zoom oran› yaklafl›k 4x de¤erindedir. Genifl aksesuar
kullan›ld›¤›nda
ayar›n› [WA-H82] olarak ayarlay›n. Bu, görüntü sabitleme ayar›n›
genifl aksesuara uygun hale getirir. Ayr›ca, AF modu, Normal AF
olarak ayarlan›r.

Zoom hızı ayarına istinaden



Kay›t Ekran ‹flaretleri ve Zebra Desenleri

En/boy rehberi 4:3

%80 Güvenli alan

Seviye göstergesi

Merkez iflaret

K›lavuz

Ekran ‹flaretlerini Görüntüleme
Kullan›labilir ekran iflaretleri, bir merkez iflareti ([Center]), yatay seviye
iflareti [(Horizantal], k›lavuz ([Grid]), güvenli alan iflaretleri ([Safety
Zone]) ve en/boy oran› iflaretidir ([Aspect Marker]).

‹stedi¤iniz iflareti alt menüsünü aç›n.

                                                           istedi¤iniz iflareti seçin.

Beyaz [White] veya gri [Gray] seçin ve sonra SET tufluna bas›n.
Seçilen iflareti kapatmak için kapal› [Off] seçin.
Ayn› anda birden fazla iflaret görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemek
istedi¤iniz her bir iflaret için 1 ve 2. ad›mlar› tekrarlay›n.
Güvenli alan [Safety Zone] veya en/boy iflareti [Aspect Marker]
seçtiyseniz 3. ad›ma geçin. Di¤er durumda, 4. ad›mdan devam edin.

Güvenli alan bölgesi [Safety Zone Area] veya en/boy iflareti [Aspect
Marker] seçimi yap›n, istedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET
tufluna bas›n.

Konununuz çerçeveye düzgün bir flekilde alındı¤ından ve uygun güvenli
alan dahilinde bulundu¤undan emin olmak için ekran iflaretlerini kullanın.
Zebra desenleri, aflırı pozlanan alanları tespit etmenizi sa¤lar. Ekran iflaretleri
ve zebra deseni kayıtları etkilemez.

‹fllem modlar›:



Kay›tEkran ‹flaretleri ve Zebra Desenleri

 Ekran iflaretlerini etkinlefltirmek için, etkin [Enable] seçin, aç›k [On]
seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen ekran iflaretlerinin hepsi görüntülenir.
Tüm ekran iflaretlerini kapatmak için kapal› [Off] ayar›n› seçin.

Seçenekler

[Center] (merkez) : Ekran merkezini gösteren küçük bir iflaret görüntülenir.

[Horizantal] (yatay): Seviye çekimlerini düzenlemenize yard›mc› olmak üzere
                                yatay bir çizgi görüntülenir.
[Grid] (k›lavuz)      : Çekimlerinizi (yatay ve dikey) kareye alman›z› sa¤layan
                                bir k›lavuz görüntülenir.

[Safety Zone] (güvenli alan): Hareket aç›s›ndan güvenli ve metin aç›s›ndan
                              güvenli alan gibi çeflitli güvenli alanlar› belirten
                                 göstergeleri gösterir. [Safety Zone Area] için kullan›labilir
                                 seçenekler [95%], [92.5%], [90%] ve [80%] de¤erleridir.

[Aspect Markers] (en/boy iflaretleri): Çekiminizi o alan içinde tutman›za
                              yard›mc› olmak üzere çeflitli en/boy oranlar›n› belirten
                              iflaretleri görüntüler. [Aspect Ratio] için kullan›labilecek
                              seçenekler,
                                        ve          de¤erleridir.

NOTLAR

Atanabilir tufllardan biri iflaretler [Markers] (       107) olarak atan›rsa,
ekran iflaretlerini etkinlefltirmek için bu tufla basabilirsiniz.

Zebra Desenlerini Görüntüleme
Bu kamerada, afl›r› pozlanan alanlar üzerinde siyah/beyaz diyagonal desenler
gösteren bir zebra deseni özelli¤ine sahiptir. Bunlar sadece ekranda gösterilir
ve kay›tlar›n›z› etkilemez. ‹ki tip zebra deseni vard›r ve her ikisi ayn› anda
gösterebilirsiniz. Zebra 1, belirli bir menzil dahilindeki (belirlenen seviyenin
+-5'i) alanlar› tespit etmenizi, Zebra 2 ise belirlenen seviye üstündeki alanlar›
tespit etmenizi sa¤lar. Her ikisi de ayn› anda görüntülenip üst üste
bindirildi¤inde, bu alanlarda  sadece zebra 1 görüntülenir.

Zebra deseni seç [Select] alt menüsünü aç›n.

[Zebra 1], [Zebra 2] veya [Zebra 1&2] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Zebra seviyesi alt menüsünü aç›n.

([Zebra] alt›nda)

veya



Kay›t Ekran ‹flaretleri ve Zebra Desenleri

Bir zebra seviyesi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen zebra desenini etkinlefltirmek için ZEBRA tufluna bas›n.
[Zebra] seçimi yap›p, aç›k [On] ayar›n› seçip sonra da SET tufluna
basabilirsiniz.

NOTLAR

Zebra desenlerini HD/SD SDI terminaline (sadece                ), HDMI OUT
terminaline veya HD/SD COMPONENET OUT terminaline (sadece HD
ç›k›fl) ba¤lanan harici bir monitörde görüntülemek için
                                      ayar›n› (      165) kullanabilirsiniz.
Standard Definition bir sinyal ç›k›fl› için HD/SD SDI terminali (sadece
              ) veya HD/SD COMPONENT OUT terminali ayarland›¤›nda, [HD
Output] ayar› [On] olarak ayarlanm›flsa, zebra deseni görüntülenirken,
ç›k›fl, geçici olarak high definition bir sinyale geçer.



Kay›tSüre Kodunu Ayarlama

Kamera bir süre kodu sinyali üretip bunu kay›tlar›n›za ekleyebilir. Kameran›n
süre kodu sinyali ç›k›fl› olarak HS/SD SDI terminalini (sadece               )
veya TIME CODE terminalini (sadece                ;       87) seçebilirsiniz.
Buna ek olarak, HDMI OUT terminali, HD/SD COMPONENT OUT terminali,
AV terminali veya VIDEO 2 terminalinden süre kodunu video ç›k›fl›na
uygulayabilirsiniz.
                Kameran›n süre kodunu, harici bir süre kodu üreticisiyle senkronize
etmek için Harici Bir Cihazla Senkronizasyon (       85) konusuna bak›n.

 ‹fllem modlar›:

‹lerleme Modunu Seçme
Kameran› süre kodunun ilerleme modunu seçebilirsiniz.

Süre kodu [Mode] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

[Regen.] seçimi yap›ld›¤›nda, bu prosedürün devam›n› uygulaman›z
gerekmez. [Preset] seçimi yapt›ysan›z ve süre kodunun bafllang›ç
de¤erini istiyorsan›z, Süre Kodunun Bafllang›ç De¤erini Ayarlama
bölümünü inceleyin.

[Preset] seçimi yap›ld›ktan sonra, süre kodu ilerleme [Run] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler
[Preset]: Bu seçenek belirlendikten sonra, bir [Run] seçimi yap›n. [Rec Run]
               seçene¤inde, süre kodu sadece ayn› CF kart›ndaki kay›tlar ve
                klipler sürekli bir süre koduna sahip oldu¤unda ilerler. [Free Run]
               seçimi yap›ld›¤›nda ise süre kodu kamera iflleminden ba¤›ms›z
                olarak ilerler. Süre kodunun bafllang›ç de¤erini herhangi bir [Run]
               seçene¤ine uygulayabilirsiniz.

[Regen.]: Süre kodu kay›t esnas›nda ilerler. Bu ilerleme modunu, kay›t
                ortam›nda kay›tl› olan en son süre koduyla devam etmek
                istedi¤inizde kullan›n.



Kay›t Süre Kodunu Ayarlama

Süre Kodunun Bafllang›ç De¤erini Ayarlama

‹lerleme modu [Preset] olarak ayarlan›rsa, süre kodunun bafllang›ç de¤eri
ayarlanabilir.

Süre kodu [Setting] alt menüsünü aç›n.

[Set] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Süre kodu ayar› ekran›, saatleri gösteren turuncu bir seçim çerçevesi
ile görüntülenir.
Süre kodunu [00:00:00:00] olarak s›f›rlamak için, bunun yerine [Reset]
seçimi yap›n. ‹lerleme modu [Free Run] olarak ayarlan›rsa, süre kodu
hemen ilerlemeye bafllar.

Saati seçin ve sonra (     ) ile dakikaya geçin.

Di¤er alanlar› da (dakika, saniye, çerçeve) dakika ayn› flekilde de¤ifltirin.

Süre kodu ayar› yapmadan ekran› kapatmak için CANCEL tufluna bas›n.

Ekran› kapatmak için [Set] seçimi yap›n.

‹lerleme modu [Free Run] olarak ayarlan›rsa, süre kodu hemen ilerlemeye
bafllar.



Kay›tSüre Kodunu Ayarlama

Süre Kodu Göstergesini Beklemeye Almak
Atanabilir tufllardan birini [Time Code Hold] (      107) olarak atarsan›z, süre
kodu* göstergesini dondurabilirsiniz. Süre kodu göstergesi beklemedeyken,
ekranda süre kodunun yan›nda [H] simgesi görünür ve yan panelde [HOLD]
belirtilir.

Süre kodu göstergesi beklemeye al›nd›¤›nda süre kodu normal bir flekilde
ilerlemeye devam eder. Süre kodu göstergesi yeniden bafllat›ld›¤›nda,
geçerli süre kodu görüntülenir.

HD/SD SDI terminali (sadece              ) veya TIME CODE terminalinden gelen
süre kodu sinyal ç›k›fl› beklemeye al›nmaz. Süre koduna di¤er terminallerden
uygulanan video sinyal ç›k›fl› beklemeye al›n›r.

Süre Kodu Göstergesi Hakk›nda
‹flleme ba¤l› olarak süre kodunun yan›nda bir simge görüntülenebilir. Lütfen
afla¤›daki tabloya bak›n.

Simge                                                     Aç›klama

Simge yok

‹lerleme modu [Regen.] olarak ayarl›.

‹lerleme modu, seçilen [Rec Run] ile [Preset] olarak ayarl›.

‹lerleme modu, seçilen [Free Run] ile [Preset] olarak ayarl›.

Süre kodu sinyali harici bir cihazdan geliyor.

Süre kodu göstergesi beklemede.

Klip izleme esnas›nda süre kodu.

NOTLAR

Süre kodundaki çerçeve de¤eri 1 ila 24 aras›nda ilerler.
Enterval kayd› veya kare kayd› ve a¤›r/h›zl› çekim kay›t modu kullan›l›yorken
[Preset] ilerleme modu için [Free Run] seçimi yap›lamaz. Aksine, ön kay›t
modu kullan›ld›¤›nda, [Free Run] seçene¤i otomatik olarak belirlenir ve
de¤ifltirilemez.
Dahili flarj edilebilir lityum pil flarjl› oldu¤u ve [Free Run] seçimi yap›ld›¤›
müddetçe, tüm güç kaynaklar› kesilse bile süre kodu ilerlemeye devam
eder. Ancak, kamera aç›k oldu¤u zaman elde edilen de¤er kadar net
olmaz.
Atanabilir tufllardan biri [Time Code] (      107) olarak atan›rsa,
                                                                alt menüsünü açmak için bu
tufla basabilirsiniz.



Kullan›c› Biti Ayar›Kay›t

Kullan›c› biti göstergesi tarihten veya kay›t tarihinden ya da onalt›l›k
sistemde 8 karakter oluflan bir kimlik kodunda seçilebilir. Olas› on alt›
karakter bulunur: 0-9 aras› rakamlar ve A-F aras› harfler.
                Kullan›c› biti bilgisi, harici bir süre kodu boyunca al›n›yorsa,
harici kullan›c› bitini kay›t ortam›nda da kaydedebilirsiniz.

‹fllem modlar›:

Kullan›l›c› biti ayar› [Setting] alt menüsünü aç›n.

Kullan›c› biti için süre ayar› yapmak için bunun yerine [Time] seçene¤ini
belirleyin; kullan›c› biti için saat ayar› yapmak için [Date] seçene¤ini
belirleyin.

[Set] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›c› biti ekran›, en soldaki hanede turuncu bir seçim çerçevesi ile
görüntülenir.
Kullan›c› bitini [00 00 00 00] olarak s›f›rlamak için bunun yerine [Reset]
seçimi yap›n.

Bir alfa say›sal karakter (ona alt›l›k) belirleyin sonra (      ) ile bir sonraki
haneye geçin.

Di¤er haneleri de ayn› flekilde de¤ifltirin.
Kullan›c› biti ayar› yapmadan ekran› kapatmak için CANCEL tufluna
bas›n.

Ekran› kapatmak için [Set] seçimi yap›n.



Kay›tHarici Bir Cihazla Senkronizasyon

Genlock senkronizasyonu kullanarak bu kameran›n video sinyalini harici
video cihaz›yla senkronize edebilirsiniz. Benzer flekilde, harici bir süre
kodu sinyali kullanarak bu kameran›n süre kodunu harici sinyalle senkronize
edebilirsiniz. Harici süre kodu sinyalini birden fazla kamera ile kullanarak
çoklu kamera kayd› yapabilirsiniz. Ayn› sonucu elde etmek için bu
kameradan süre kodu sinyali ç›k›fl› alabilirsiniz. Süre kodunu HD/SD SDI
terminalinden bir düzenleme cihaz›na ç›k›fl yapt›r›yorsan›z, düzenleyici
ayn› süre koduyla video yaratabilir.

Harici Cihaza Ba¤lanma
Kameray› harici bir sinyalle senkronize ederken, GENLOCK terminali
arac›l›¤›yla bir referans video sinyali* veya TIME CODE terminali arac›l›¤›yla
bir süre kodu sinyali girifli yap›n. Bir süre kodu sinyali için, TIME CODE
terminalini öncesinde girifl veya ç›k›fl olarak ayarlay›n.

Harici cihaz›, Afla¤›daki flemada gösterildi¤i gibi, kameran›n GENLOCK
terminaline veya TIME CODE terminaline ba¤lay›n.

Referans video sinyali için, bir analog blackburst veya üç seviyeli bir sinyal kullanabilirsiniz.

Ba¤lant› fiemas›

GENLOCK terminalini
kullanma

TIME CODE terminalini
kullanma



Harici Bir Cihazla SenkronizasyonKay›t

Referans Video Sinyali Kullanma
(Genlock Senkronizasyonu)
GENLOCK terminali arac›l›¤›yla bir referans senk sinyali (analog blackburst
veya üç seviyeli sinyal) ç›k›fl› oldu¤unda, kameran›n V ve H senk fazlar›
otomatik olarak bununla senkronize olur. harici Genlock sinyali ile kamera
aras›ndaki faz farkl›l›¤› bafllang›çta 0 olarak ayarlan›r. H faz› yaklafl›k
+-4 H (HD eflde¤eri) aral›¤› dahilinde

‹fllem modlar›:

[Genlock] alt menüsünü aç›n.

Faz› istedi¤iniz seviyeye ayarlay›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Süre Kodu Sinyalini Kullanma
TIME CODE terminalinden al›nan harici bir SMPTE standartl› LTC
zamanlama sinyali süre kodu olarak kaydedilir. Harici zamanlama
sinyalinin kullan›c› biti de kaydedilir. Cihaz› ba¤lamadan önce, TIME
CODE terminalini girifl ayar›na getirin. Ayr› zamanda, süre kodunun
ilerleme modunu [Free Run] (       81) olarak ayarlay›n.

‹fllem modlar›:

[TC In/Out] alt menüsünü aç›n.

[In] seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Harici bir Sinyalin Kullan›c› Bitini Kaydetme

Harici bir süre kodu sinyalinin kullan›c› biti de süre koduyla birlikte
kaydedilebilir.

Kullan›c› biti [Rec Mode] alt menüsünü aç›n.

Harici [External] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

NOTLAR

Genlock sinyal senkronizasyonu, yaklafl›k 10 saniye sonra stabilize
olur.
Genlock senkronizasyonu, bir Standard definition Genlock sinyali
giriflinde de mümkündür. Ancak, kameran›n video yap›land›rmas› 1080i
ve girifl sinyali 720P oldu¤unda Genlock senkronizasyonu yap›lamaz.



Harici Bir Cihazla Senkronizasyon Kay›t

Harici Genlock sinyali yanl›fl oldu¤unda veya girifl sinyali bulunmad›¤›nda,
kaydedilen harici süre kodu yanl›fl olabilir.
Harici bir süre kodu sinyali al›nd›¤›nda, kameran›n kendi süre kodu
bununla senkronize edilir ve TIME CODE terminaline ba¤l› kablo ç›kar›lsa
bile korunur. Ancak, kablo henüz tak›l›yken afla¤›daki ifllemlerin herhangi
birinin gerçeklefltirilmesi senkronizasyon iflleminin kesintiye u¤ramas›na
neden olur; do¤ru süre kodu kablo tekrar ba¤land›¤›nda düzenlenir.
- Kameray› açmak/kapatmak
- ‹fllem modunu              moduna geçirmek
- Video yap›land›rmas›n› de¤ifltirmek
- Çekim h›z›n› de¤ifltirmek
Harici süre kodu sinyali yanl›fl oldu¤unda veya girifl sinyali
bulunmad›¤›nda, bunun yerine
alt menüsündeki dahili süre kodu kaydedilir.
Kamera harici bir süre kodu sinyalini kilitlerse, yan panelde [EXT-LOCK]
görüntülenir.

Süre Kodu Sinyali Ç›k›fl›

Süre kodu, TIME CODE terminalinden SMPTE-standartl› bir LTC zamanlama
sinyali olarak ç›kar.  Kullan›c› biti ç›k›fl› da yap›l›r. Cihaza ba¤lanmadan
önce, TIME CODE terminalini ç›k›fla ayarlay›n.
              ayar›, [HD] veya [SD] olarak ayarlan›rsa, eklen süre kodu HD/SD
SDI terminalinden ç›kar.

‹fllem modlar›:

NOTLAR

Kamera             modunda kaydediyorken veya             modunda klip
izlemesi yap›l›yorken, süre kodu sinyalinin kullan›c› biti ç›k›fl olur.



Kay›t Ses Kayd›

Kamera, 48000 kHz örnekleme frekansl› iki kanal lineer PCM ses kayd› ve
izleme özelli¤ine sahiptir. Dahili mikrofonu, iste¤e ba¤l› harici bir mikrofon
(XLR terminali) veya hat girifli (XLR terminali) kullanarak ses kayd›
yapabilirsiniz. Kanal 1 ve kanal 2 için ayr› ayr› ses girifli seçimi yapabilirsiniz.

‹fllem modlar›:

Dahili Mikrofonu Kullanma
Dahili mikrofon etkinlefltirildikten sonra, düflük filtre ve hassasiyet ayar›
yap›land›rabilir ve parazit azalt›c›y› etkinlefltirebilirsiniz.

‹stedi¤iniz kanal›n AUDIO IN dü¤mesini INT olarak ayarlay›n.

Düflük Filtre Yap›land›rmas›

[Int. Mic Low Cut] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler

Normal koflullarda ses kayd› için
Aslen kifli sesi kayd› için
Rüzgarl› ortamlarda (örne¤in kumsalda veya bina yak›nlar›nda)
d›fl mekan çekimi yaparken rüzgar›n neden oldu¤u arka plan sesini
azaltmak için. Bu ayar› kulland›¤›n›zda, baz› düflük frekansl› seslerin
rüzgar sesiyle bask›lanaca¤›n› unutmay›n.



Dahili Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama

Ses Kayd› Kay›t

[Int. Mic Sensitivity] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler

Normal koflullarda yap›lan ses kay›tlar› için
Yüksek ses seviyesinde (+6 dB) ses kayd› için

Dahili Mikrofonunu Parazit Azalt›c›s›n› Etkinlefltirme

Ses seviyesi çok yüksek olup seste titreme oluflursa, mikrofon
paraziti azalt›c›s›n› (12 dB) etkinlefltirin.

[Int. Mic. Att.] alt menüsünü aç›n.

Aç›k [On] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Harici Mikrofonu veya Hat Giriflini Kullanma

Harici Mikrofonu Takma veya Harici bir Cihaz› Ba¤lama

Harici bir mikrofonu (afla¤›daki illüstrasyona da bak›n) takmak için afla¤›daki
prodesürü uygulay›n. Piyasadan temin edebilece¤iniz, 3 metreden daha
uzun kablolar› olmayan mikrofonlar› kullan›n. Harici cihaz› kameraya
ba¤lamak için, cihaz kablosunu kameran›n XLR terminaline tak›n.

Mikrofon vidas›n› gevfletin       , mikrofon tutucuyu aç›n ve mikrofonu
tak›n      .
Vidalar› s›k›flt›r›n ve mikrofon kablosunu mikrofon tutucu alt›ndaki
mikrofon mandal›ndan geçirin      .
Mikrofon kablosunu istedi¤iniz XLR terminaline tak›n      .



Ses Kayd›Kay›t

Mikrofon vidas›                         Kablo mandal›                   XLR terminalleri

dü¤meleri

dü¤meleri

Harici Mikrofon ve Hat Girifli Aras›nda Geçifl Yapma

‹stedi¤iniz kanal›n AUDIO IN dü¤mesini EXT konumuna getirin.

‹stedi¤iniz kanal›n XLR terminal dü¤mesini LINE veya MIC konumuna
getirin.

Hayalet gücünde bir mikrofon elde etmek için dü¤meyi bunun yerine
MIC+48V konumuna getirin. Hayalet gücünü açmadan önce mikrofonu
ba¤lad›¤›n›zdan emin olun. Hayalet gücünü kapat›rken mikrofon ba¤l›
kalmal›d›r.
Sadece bir kanala kay›t yapmak için XLR terminalini kullan›rken, CH1
girifl terminalini kullan›n ve CH1 için XLR terminal dü¤mesini LINE, MIC
veya MIC+48 konumuna getirin.

Kay›t Kanal›n› Seçme

Kameran›n hangi kanala ses kayd› yapaca¤›n› belirleyebilirsiniz.

[XLR Rec Channel] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.



Kay›tSes Kayd›

Seçenekler

Her kanala ayr› ayr› kay›t yapar. CH1'e ses girifli kanal
1'e kaydedilirken, CH2'ye ses girifli kanal 2'ye kaydedilir.

CH1'e ses girifli her iki kanala da kaydedilir. CH2'ye
yap›lan ses girifli kaydedilmez.

Harici Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama

XLR terminal dü¤mesi MIC veya MIC+48V olarak ayarlanm›flsa harici
mikrofon hassasiyeti ayarlanabilir.

‹stedi¤iniz XLR terminalinin hassasiyeti alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

veya

Kullan›labilir Hassasiyet Seviyeleri

Harici Mikrofonun Parazit Azalt›c›s›n› Etkinlefltirme

XLR terminal dü¤mesi MIC veya MIC+48V olarak ayarlanm›flsa harici
mikrofonun parazit azalt›c›s› (20 dB) etkinlefltirilebilir.

‹stedi¤iniz XLR terminalinin mikrofon paraziti azalt›c› alt menüsünü aç›n.

veya

Aç›k [On] ayar› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

ÖNEML‹

Hayalet gücünü desteklemeyen bir mikrofon veya cihaz› ba¤larken, XLR
terminal dü¤mesinin s›ras›yla MIC veya LINE konumuna ayarlay›n. Dü¤me
MIC+48V olarak ayarlan›rsa, cihaz veya mikrofon hasar görebilir.



Ses Kayd›Kay›t

dü¤meleri

kadranlar›dü¤meleri

Ses Seviyesini Ayarlama
Ses seviyesini her bir kanal için manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
Hem CH1 hem de CH2 dahili mikrofona ayarland›¤›nda (       88), CH1 için
yap›lan ayarlar otomatik olarak CH2'ye uygulan›r.

Otomatik Ses Seviyesi Ayar›

Kameran›n ilgili kanal›n ses seviyesini otomatik olarak ayarlamas› için
istedi¤iniz kanal›n                      dü¤mesini A (otomatik) olarak ayarlay›n.
CH1 ve CH2 dahili mikrofona ayarlan›r ve CH1'e otomatik ses seviyesi ayar›
yap›l›rsa, kamera bu durumda CH2 için ses seviyesini otomatik olarak
ayarlar.

 NOTLAR

Hem CH1 hem de CH2 ayn› ses girifline (harici mikrofon veya harici hat
girifli) ayarland›¤›nda, ses seviyesi otomatik olarak ayarlanm›flsa, ses
seviyesi ayar›n› her iki kanalla da ba¤lamak için
                                                    ayar›n› (      164) kullanabilirsiniz.

Manuel Ses Seviyesi Ayar›
Her bir kanal›n ses seviyesini -      ila 18 dB aral›¤›nda manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

‹stedi¤iniz kanal›n                      dü¤mesini M konumuna getirin.

Ses seviyesini ayarlamak için ilgili                      kadran›n› çevirin.
Referans olmas› aç›s›ndan, 0 de¤eri -      de¤erine, 5 de¤eri 0 dB ve
10 de¤eri +18 dB de¤erini belirtir.
Size rehber olmas› aç›s›ndan ses kay›t seviyesini ayarlay›n ve böylece
yan paneldeki ses seviye ölçerin nadiren 18 dB iflaretinin sa¤›na
geçmesini sa¤lay›n.
Dü¤menin     olarak ayarlanmas› kadran› geçerli konumda tutar ve
çevrilmesini önler.

NOTLAR

Ses patlamas› önleyiciyi etkinlefltirerek ses titremelerini önleyebilirsiniz.
Bu özellik etkinlefltirildi¤inde, ses girifli sinyalleri -4 dBFS'yi aflt›¤›nda ses
patlamas› önleyici oluflan genli¤i önler.
                             ayar›n› kullan›n. Kanallardan en az biri manuel ses
seviyesi ayar›na getirilmiflse, ses patlamas› önleyici etkinlefltirilebilir.
Ses seviyesini ayarlarken kulakl›k kullan›lmas›n› öneririz. Girifl seviyesi
çok yüksek oldu¤unda, ses seviye göstergesi uygun bir seviyeyi gösterse
bile seste titreme olabilir. piyasadan temin edebilece¤iniz 3 metreden
daha k›sa kablolu kulakl›klar› kullan›n.



Ses Kayd› Kay›t

Sesin Kulakl›klarla Kontrolü
Kay›tl› sesi kontrol etmek için       (kulakl›k) terminaline bir mikrofon ba¤lay›n.
Ses seviyesini ayarlamak için HEADPHONE +/- tufllar›n› kullanabilirsiniz.

NOTLAR

Piyasadan temin edebilece¤iniz 3 metreden daha k›sa kablolu kulakl›klar›
kullan›n.
Ses kontrolü yaparken, ses sinyalini video sinyaliyle senkronize edebilir
veya sesi gerçek zamanl› izleyebilirsiniz. Yöntemi belirlemek için
                                                                                            ayar›n›
kullan›n. Gerçek zamanl› izleme esnas›nda k›smi bir gecikme yaflanaca¤›n›
unutmay›n. Ancak ayardan ba¤›ms›z olarak, kaydedilen ses ve video
sinyalleri senkronize edilir.



Kay›t Metadata Kullanma

Kamera klipler kaydedilirken bunlara otomatik olarak metadata eklenir.
Metadata, kullan›c› tan›ml› kullan›c› notundan* ve enstantane h›z›, poz ve
odak ayarlar› gibi kay›t verilerinden oluflur. Size verilen Canon XF Yard›mc›
Program› yaz›l›m›n› kullanarak belli bir metadata kontrolü ve aramas›
yapabilirsiniz.

Kullan›c› notu, klip bafll›¤› (en fazla 100 karakter) kamera operatörü (en fazla 100 karakter),
konum (en fazla 100 karakter) ve klip aç›klamas›ndan (en fazla 1000 karakter) oluflur.

‹fllem modlar›:

Kullan›c› Notu Ayarlama

Bir kullan›c› notu eklemeden önce size verilen Canon XF Yard›mc› Program›
yaz›l›m›n› (      146) yüklemeniz gerekir. Sonra, kullan›c› notu yarat›n ve
ard›ndan bunu bir SD karta kaydedin. SD kart› kameraya tak›ld›¤›nda ve
kullan›c› ad› seçildi¤inde, kaydetti¤iniz kliplere eklenir. Size verilen yaz›l›m›n
kullan›lmas›yla ilgili ayr›nt›lar için Canon XF Yard›mc› Program› yaz›l›m›
(      153) ile yüklenen kullan›m k›lavuzunu inceleyin.

Canon XF Yard›mc› Program› ile bir SD karta kullan›c› notu kaydedin.

Ayr›nt›lar için Canon XF Yard›mc› Program› Kullan›m K›lavuzu içindeki
Kullan›c› Notu Profillerini Yönetme konusuna bak›n.

SD kart›n›, kameran›n SD kart yuvas›na tak›n.

Kullan›c› notu [User memo] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz kullan›c› notunun dosya ad›n› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran›n sa¤ taraf›nda          simgesi görüntülenir.
Kullan›c› notu eklemeksizin klip kayd› yapmak için [Off] seçimi yap›n.

NOTLAR

Kullan›c› notunu klibe eklemeden önce haz›rlaman›z gerekir. Klipin kullan›c›
notunu kamera ile de¤ifltiremezsiniz ancak Canon XF Yard›mc› Program›
ile de¤ifltirebilirsiniz.
UMID standartl› Metadata (      169) için kullan›c› tan›ml› bir ülke kodu,
organizasyon kodu ve kullan›c› kodu da ekleyebilirsiniz.
Bir kullan›c› notu ayarland›ktan sonra kayd› yap›l›rken SD kart›n› ç›karmay›n.
SD kart ç›kar›l›rsa, klibe kullan›c› notu eklenmez.



Kay›t

Kameran›n renk çubuklar› ve 1 kHz ses referans kayd› üretip kaydetmesini
ve bunlar› HD/SD SDI terminalinden (sadece                 ), HDMI OUT terminali,
HD/SD COMPONENT OUT terminalinden1, AV terminalinden, VIDEO 2
terminalinden1 ve        (kulakl›k) terminalinden2 ç›k›fl yapmas›n› sa¤layabilirsiniz.

Sadece renk çubuklar› ç›k›fl› olur.
Sadece ses referans sinyalleri ç›k›fl› olur.

‹fllem modlar›:

Renk Çubuklar› Kayd›
EBU ([Type 1]) veya SMPTE renk çubuklar› ([Type 2]) seçimi yap›n.

Renk çubuklar› [Type] alt menüsünü aç›n.

[Type 1] (EBU) veya [Type 2] (SMPTE) seçimi yap›n ve sonra SET
tufluna bas›n.

Renk çubuklar›n› etkinlefltirmek için etkin [Enable] alt menüsünü aç›n.

Aç›k [On] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
START/STOP tufluna bas›ld›¤›nda seçilen renk çubuklar› ekranda
görüntülenir ve kaydedilir.
Kameran›n kapat›lmas› veya ifllem modunun               olarak de¤ifltirilmesi
renk çubuklar›n› devre d›fl› b›rak›r.
Alternatif olarak, atanabilir tufllardan birini [Color Bars] (      107) olarak
atayarak renk çubuklar›n› etkinlefltirebilirsiniz.

Ses Referans Sinyalini Kaydetme
Kamera renk çubuklar›na sahip 1 kHz ses referans sinyali ç›k›fl› yapabilir.

[1 kHz Tone] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir seviyeler -12 dB, -18 dB ve -20 dB'dir.

Sinyali kapatmak için [Off] seçimi yap›n.

Sinyalin seçilen seviyede ç›k›fl› olur ve START/STOP tufluna bas›l›nca
kaydedilir.

Renk Çubuklar›/Ses Referans Sinyali



Kay›t Video Kapsam›

Kamera basitlefltirilmifl bir dalga biçimli monitör veya vektör kapsam›
görüntüleyebilir. Ayr›ca odaklanman›za yard›mc› olacak bir arka monitör*
görüntüleyebilir. Video kapsamlar› yaln›zca LCD ekranda görüntülenir.
Vizörde veya harici monitörde görüntülenmez.

Arka monitör resmin genelindeki oda¤a bakar ve sonuçlar› bir dalga biçimi fleklinde
görüntüler. Arka monitör sadece               modunda kullan›labilir.

‹fllem modlar›:

Video Kapsam› Görüntüleme
WFM tufluna bas›n.

Dalga biçimi monitör, ekran›n sa¤ alt k›sm›nda bir pencerede görünür.
Video kapsamlar›n› afla¤›da belirtilen s›rada görüntülemek için WFM
tufluna üst üste bas›n.

Dalga biçimi monitör      Vektör kapsam›       Arka monitör       Kapal›
Alternatif olarak, video kapsamlar›n› görüntülemek için
                                                                                      ayar›n› kullanabilirsiniz.

Dalga biçimi monitör için [WFM], vektör kapsam› için [VS] veya arka
monitör için [Edge Mon.] seçimi yap›n.

Dalga Biçimi Monitörü Yap›land›rma
Kameran›n dalga biçimi monitör ifllevinde 5 mod vard›r. Gain ayar› da
de¤ifltirilebilir.

[Waveform Monitor] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.
     Gain de¤iflikli¤i yapman›z gerekmiyorsa, 3 ve 4. ad›mlar› uygulaman›z
gerekmez.

Dalga boyu monitörün [Gain] alt menüsünü aç›n.

[1x] veya [2x] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

alt›nda



Kay›tVektör Kapsam›

Seçenekler

Dalga biçimi monitörü hat görüntüleme moduna ayarlar.
K›rm›z› çerçeve içindeki alan›n dalga biçimi, [Line] modu dalga
biçiminin en üst k›sm›nda k›rm›z› ile görüntülenir.
Dalga biçimi monitörü alan görüntüleme moduna ayarlar.
Bir RGB parade kapsam› gibi ifllev görür.
Bir YPbPr parade kapsam› gibi ifllev görür.

Vektör Kapsam›n› Yap›land›rma
Kameran›n vektör kapsam› 2 mod seçene¤i sunar. Gain de¤iflikli¤i de
yap›labilir.

[Vectorscope] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Gain de¤iflikli¤i yapmak istemiyorsan›z, 3 ve 4. ad›mlar› uygulaman›z
gerekmez.

Vektör kapsam› [Gain] alt menüsünü aç›n.

[1x] veya [5x] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

([Vectorscope] alt›nda)

Seçenekler

K›rm›z› çerçeve içindeki alan›n sen sinyali, [Normal] mod dalga
biçiminin en üstünde k›rm›z› ile görüntülenir.

Vektör kapsamlar›n› görüntüler.

Arka Monitörü Görüntüleme
Bu video kapsam› kullan›ld›¤›nda, kamera tam otomatik odak modunda
veya manuel odak modunda ise daha net odaklanabilirsiniz. Arka monitörde
2 mod seçene¤i vard›r.

[Edge Monitör] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.



Resmin tamam›ndaki odaklanmay› gösteren dalga biçimi yeflil
renkte görüntülenir. Buna ek olarak, üç k›rm›z› çerçeve içindeki
alan›n dalga biçimi, bir önceki dalga biçiminin en üstünde k›rm›z›
renkte görüntülenir.

Bu mod, [Line+Spot] modundaki dalga biçimi monitörüyle arka
monitörü görüntüler. Dalga biçimi monitör sol tarafta yeflil renkte
görünürken, arka monitör sa¤ tarafta mavi renkte görünür. K›rm›z›
çerçeve içindeki alan›n dalga biçimi, arka monitör dalga biçiminin
en üst k›sm›nda k›rm›z› ile gösterilir.

Vektör Kapsam›

Seçenekler



Kay›tKay›t Esnas›nda Çekim ‹flaretleri Ekleme

Kay›t esnas›nda, önemli bir klipteki çekimi bir “çekim iflareti”        ekleyerek
bayrakla iflaretleyebilirsiniz. ‹ki tip çekim iflareti vard›r: çekim iflareti
1       ve çekim iflareti 2       Bir klibe bu iflaretlerden biri veya her ikisi
de eklenebilir. Kamera               modundayken çekim iflaretleri eklenebilir
veya silinebilir (      137). Ayr›ca, bir klipteki iflareti kolayl›kla bulmak için
tüm çekim iflaretlerini içeren bir indeks ekran› da görüntüleyebilirsiniz
(      135).

‹fllem modlar›:

Kay›t esnas›ndan bir klibe bir çekim iflareti eklemek için, çekim öncesinde
atanabilir tufllardan birini [Shot Mark 1] veya [Shot Mark 2] seçene¤ine
atay›n.       iflareti eklemek için kablosuz kumanda cihaz› üzerindeki SHOT1
tufluna da basabilirsiniz.

Atanabilir tufllardan birini [Shot Mark1] veya [Shot Mark 2] seçene¤ine
atay›n (      107).
Her iki çekim iflaretini de eklemek için, atanabilir tufllardan birini [Shot
Mark 1], bir baflkas›n› [Shot Mark 2] seçene¤ine atay›n.

Kay›t yap›l›rken, iflaret eklemek istedi¤iniz çekimin bafllang›c›nda atabilir
tufla bas›n.

Çekim iflaretini gösteren bir mesaj görüntülenir ve seçilen çekim iflareti
klibin geçerli çerçevesine eklenir.
Baflka bir çekim iflareti eklemek için tekrar tufla bas›n. Tek bir klibe en
fazla 100 çekim iflareti (      ve      iflaretleri birlikte) eklenebilir.

NOTLAR

Kamera çekim iflaretini eklerken tufla bas›ld›¤›nda 0,5 saniyelik bir gecikme
olabilir.
Enterval kayd› veya kare kayd› modu kullan›ld›¤›nda, bir klibe çekim
iflaretleri eklenemez.
Bir klipte çekim iflaretlerinden biri varsa, izleme indeks ekran›nda klibin
küçültülmüfl görüntüsü yan›nda <S> simgesi görüntülenir.



Kay›t Bir Kayd› Geri ‹zleme

Kamera             modundayken kaydedilen en son klip izlenebilir

‹fllem modlar›:

Geri izleme süresini belirlemek için [Rec Review] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i ayarlay›n ve sonra SET tufluna bas›n.
Kay›t tamamland›ktan sonra       tufluna bas›n.

Kaydedilen en son klip, seçilen süre boyunca sessiz olarak izlenir.
Ekran›n üst k›sm›nda [      REVIEW] ö¤esi görüntülenir.

Klibi geri izlemeyi durdurmak için CANCEL tufluna bas›n ve kameray›
tekrar kay›tta duraklatma moduna geçirin.

Klip izlemesi tamamland›ktan sonra, kamera kay›tta duraklatma moduna
geri döner.

Seçenekler

Klibin tamam›n› izlemenizi sa¤lar.
Klibin sadece son 4 saniyesini izlemenizi sa¤lar.

NOTLAR

Özel bir kay›t modu (      101) kullan›ld›¤›nda, bir klibin geri izlemesi
yap›lamaz.
Kamera kay›t esnas›nda CF kart de¤iflimi yapt›ysa, en son kay›t yap›lan
CF karttaki klibin geri izlemesi yap›l›r.



Özel Kay›t Modlar› Kay›t

Kamerada 4 özel kay›t seçene¤i bulunur.

Enterval kayd› ([Interval Rec]): Kamera önceden tan›mlanm›fl bir enterval
içinde, otomatik olarak önceden tan›mlanan say› kadar kare çekimi yapar.
Bu, do¤al ortamlar veya bikriler gibi az hareketli konular›n çekimine uygundur.

Kare kayd› ([Frame Rec]): Kamera START/STOP tufluna bas›ld›¤›nda önceden
tan›mlanan say› kadar kare çekimi yapar. Bu mod, tek resimli animasyon
çekimlerine uygundur.

A¤›r ve h›zl› çekim kayd› ([Slow&Fast Motion]): Bu mod, izleme esnas›nda
bir a¤›r veya h›zl› çekim efekti yaratmak için çekim h›z›n› de¤ifltirmenizi sa¤lar.

Ön Kay›t ([Pre Rec]): Kamera, START/STOP tufluna bas›lmadan yaklafl›k 3
saniye önce kayda bafllar. Bu, kayda ne zaman bafllayaca¤›n›z› tahmin
edemedi¤iniz zaman kullan›fll›d›r.

‹fllem modlar›:

Enterval Kayd› Modu
Entervali ve kare say›s›n› önceden belirleyin. Bu modda ses kayd›
yap›lmaz.

Enterval Kayd› Modunu Yap›land›rma

[Interval] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz entervali belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

    Kullan›labilir entervaller için bir sonraki sayfadaki tabloyu inceleyin.

[Rec Frames] seçimi yap›n, istedi¤iniz kare say›s›n› belirleyin ve sonra
SET tufluna bas›n.

    Kullan›labilir seçenekler 2, 6 ve 12'dir.



Kay›t

Kullan›labilir Entervaller*

1 sn       2 sn      3 sn       4sn       5sn        6sn       7sn       8 sn       9sn

10 sn     15 sn    20 sn    30 sn    40 sn     50 sn    1 dk       2 dk      3 dk

4 dk       5 dk      6 dk      7 dk      8 dk      9 dk     10 dk

Kamera menüsünde saniyeler [sec], dakikalar ise [min] olarak gösterilir.

Enterval Kay›t Modunu Etkinlefltirme ve Kay›t

[Special Rec] alt menüsünü aç›n.

[Interval Rec] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran›n üst k›sm›nda [INT STBY] ö¤esi ([INT] yan›p söner) görüntülenir.

Kayda bafllamak için START/STOP tufluna bas›n.
Kamera seçilen enterval içinde otomatik olarak belirlenen say›da kare
çekimi yapar.
Tally lambas› yanar.

Kare kayd› esnas›nda [INT STBY] ö¤esi [      INT REC] ile, entervaller
aras›nda ise [      INT STBY] ö¤esiyle de¤iflir.

Kayd› durdurmak için tekrar START/STOP tufluna bas›n.

Kaydedilen karelerin hepsi tek bir kilipte toplan›r.
Tally lambas› söner ve ekran›n üst k›sm›nda [INT STBY] ö¤esi ([INT]
yan›p söner) görüntülenir.

 NOTLAR

Her seferinde yaln›zca bir özel kay›t modu kullan›labilir.

Kay›t esnas›nda enterval veya kare say›s› de¤ifltirilmez.

Kayd›n durduruldu¤u noktaya denk gelen baz› kareler klibin sona
kaydedilebilir veya eklenebilir.

Özel kay›t modu de¤ifltirildi¤inde veya kapat›ld›¤›nda enterval kayd›
devre d›fl› kalabilir.                                                                           veya
[Frame Rate] ayar› de¤ifltirildi¤inde de devre d›fl› kalabilir.

Süre kodu, kaydedilen kare say›s›yla ilerler. Süre kodunun ilerleme modu
(       81) [Free Run] olarak ayarlan›r veya harici bir kaynaktan süre kodu
girifli (sadece                ) olursa, ilerleme modu özel kay›t modu esnas›nda
[Rec Run] olur. Özel kay›t modu devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda, ilerleme modu
bir önceki ayar›na geri döner.

               Özel kay›t modu esnas›nda TIME CODE terminalinden veya
HD/SD SDI terminalinden süre kodu sinyali ç›k›fl› olmaz.

Özel Kay›t Modlar›



Özel Kay›t Modlar› Kay›t

Kare Kayd› Modu
Kare say›s›n› önceden belirleyin. Kablosuz kumanda cihaz› kullanman›z›
veya kameray›, örne¤in bir tripoda sabitlemenizi öneririz. Bu modda ses
kayd› yap›lmaz.

Kare Kayd› Modunu Yap›land›rma

[Rec Frames] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz kare say›s›n› belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir seçenekler 2, 6 ve 12'dir.

Kare Kayd› Modunu Etkinlefltirme ve Kay›t

[Special Rec] alt menüsünü aç›n.

[Frame Rec] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran›n üst k›sm›nda [FRM STBY] ö¤esi görüntülenir ([FRM] yan›p söner).

Kayda bafllamak için START/STOP tufluna bas›n.

Kamera otomatik olarak belirlenen kare say›s› kadar çekim yapar.

Tally lambas› yanar.

Kare kayd› esnas›nda [FRM STBY] ö¤esi [       FRM REC] ile ve kare
kayd› yap›lmad›¤›nda [      FRM STDY] ö¤esiyle de¤iflir.

[Special Rec] alt menüsünü aç›n.

[Off] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kare kayd› modu sonlan›r ve kaydedilen tüm kareler tek bir klipte toplan›r.

Tally lambas› söner ve ekran›n üst k›sm›nda [STBY] ö¤esi görüntülenir.

NOTLAR

Her seferinde yaln›zca bir özel kay›t modu kullan›labilir.
Kay›t esnas›nda kare say›s› de¤ifltirilemez.
Kayd›n durduruldu¤u noktada kaydedilen baz› kareler klibin sonuna
kaydedilebilir veya eklenebilir.
Özel kay›t modu de¤ifltirildi¤inde veya kapat›ld›¤›nda kare kayd› modu
devre d›fl› b›rak›l›r. Kare kayd› modu
                                  veya                       ayar› de¤ifltirildi¤inde de devre
d›fl› b›rak›l›r.



Kay›t Özel Kay›t Modlar›

Süre kodu kaydedilen kare say›s›na göre ilerler. Süre kodunu ilerleme
modu (      81) [Free Run] olarak ayarlan›rsa veya süre kodu girifli harici
bir kaynaktan (sadece               ) yap›l›rsa, ilerleme modu özel kay›t
modlar› esnas›nda [Rec Run] olarak de¤iflir. Özel kay›t modu devre d›fl›
b›rak›ld›¤›nda, ilerleme modu bir önceki ayar›na geri döner.

               Özel kay›t modu esnas›nda TIME CODE terminali veya HD/SD
SDI terminalinden süre kodu sinyali ç›k›fl› olmaz.

Yavafl ve H›zl› Çekim Modu
                                                              ö¤esi bir ilerlemeli çekim h›z›na
(       51) ayarland›¤›nda, kamera izleme çekimi h›z›ndan farkl› bir çekim
h›z›yla (çekimdeki çekim h›z›) kay›t yapar. Çekim h›z› [Frame Rate] ayar›ndan
daha yüksek bir de¤erle bir klip kayd› yapmak izleme esnas›nda bir a¤›r
çekim efekti elde edilmesini sa¤lar. Di¤er taraftan daha düflük bir çekim
h›z›, h›zl› çekim efekti yarat›r. Bu modda ses kayd› olmaz.

Yavafl ve H›zl› Çekim Modunu Yap›land›rma

[Frame Rate] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz çekim h›z›n› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir Çekim H›z› Oranlar›

Yaln›zca                                                                     ö¤esi,
veya                                   olarak ayarland›¤›nda kullan›labilir.

A¤›r ve H›zl› Çekim Modunu Etkinlefltirme ve Çekim

[Special Rec] alt menüsünü aç›n.

[Slow&Fast Motion] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran›n üst k›sm›nda [S&F STBY] ö¤esi görüntülenir.
Seçilen çekim h›z› ekran›n sa¤ taraf›nda
                      ayar› (izleme çekim h›z›) görüntülenir.

Çekimdeki çekim h›z›

‹zlemedeki çekim h›z›



Özel Kay›t Modlar› Kay›t

Her seferinde tek bir özel kay›t modu kullan›labilir.
Kay›t esnas›nda çekim h›z› de¤ifltirilemez.
Düflük çekim h›zlar›nda kayd› durdurmak yaklafl›k 1 saniye sürebilir.
Özel kay›t modu de¤ifltirildi¤inde veya kapat›ld›¤›nda yavafl ve h›zl› çekim
modu devre d›fl› b›rak›l›r. Bu ayar video yap›land›rmas› de¤ifltirildi¤inde
de devre d›fl› b›rak›l›r.
Kay›t esnas›nda süre kodu ilerler. Süre kodunun ilerleme modu (      81)
[Free Run] olarak ayarlan›rsa veya harici bir kaynaktan süre kodu girifli
olursa (sadece               ) özel sahne kayd› modu esnas›nda ilerleme
modu [Rec Run] olarak de¤iflir. Özel sahne modu kayd› devre d›fl›
b›rak›ld›¤›nda ilerleme modu bir önceki ayar›na geri döner.
              Özel kay›t modu esnas›nda TIME CODE terminali veya HD/SD
SDI terminalinden süre kodu sinyali ç›k›fl› olmaz.
A¤›r çekim kay›t esnas›nda bir oran› 50 Mbps (       51) olarak ayarlan›rsa,
kayd› aktarma özelli kullan›lamaz.

Kayda bafllamak için START/STOP tufluna bas›n.

Kamera belirlenen çekim h›z›yla otomatik olarak kay›t yapar.

Tally lambas› yanar.

Kay›t esnas›nda [S&F STBY] ö¤esi [     S&F REC] ile de¤iflir.

Kayd› durdurmak için tekrar START/STOP tufluna bas›n.

Kamera klip kayd› yapar.
Tally lambas› söner ve ekran›n üst k›sm›nda [S&F STBY] ö¤esi görüntülenir.

NOTLAR



Her seferinde yaln›zca bir özel kay›t modu kullan›labilir.

Özel kay›t kodu de¤ifltirildi¤inde veya kapat›ld›¤›nda ön kay›t modu devre
d›fl› b›rak›l›r. Bu ayar, video yap›land›rmas› de¤ifltirildi¤inde de devre d›fl›
b›rak›l›r.

Ön kay›t modundayken, süre kodu, önceki ayardan ba¤›ms›z olarak [Free
Run] (       81) ilerleme modunda kaydedilir. Alternatif olarak, harici süre
kodu sinyali (sadece                ) de kullan›labilir. Kaydedilen süre koduna
START/STOP tufluna basmadan önce yap›lan yaklafl›k 3 saniyelik de¤er
de dahildir. Özel kay›t modu devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda ilerleme modu önceki
ayar›na geri döner.

Özel Kay›t Modlar›Kay›t

Ön Kay›t Modu
Ön kay›t modu etkinlefltirildi¤inde kamera geçici belle¤e yaklafl›k 3 saniye
boyunca kesintisiz kay›t yapmaya bafllar ve böylece START/STOP tufluna
bas›ld›¤›nda, tufla bas›lmadan önce kaydedilen yaklafl›k 3 saniyelik klip
de kayda al›n›r.

[Special Rec] alt menüsünü aç›n.

[Pre Rec] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran›n üst k›sm›nda [PRE REC STBY] ö¤esi görüntülenir.

Kayd› bafllatmak için START/STOP tufluna bas›n

Tally lambas› yanar.
Kay›t esnas›nda [PRE REC STBY] ö¤esi [      PRE REC] ile de¤iflir.

Kayd› durdurmak için tekrar START/STOP tufluna bas›n.

Kamera START/STOP tufluna bas›lmadan önce yap›lan yaklafl›k 3
saniyelik video ve ses kayd›n› içeren klip kayd› yapar.

Tally lambas› söner ve ekran›n üst k›sm›nda [PRE REC STBY] ö¤esi
görüntülenir.

NOTLAR



Atanabilir Tufllar

Özellefltirme

Özellefltirme

Kamerada çeflitli ifllevler için atayabilece¤iniz 13* tufl vard›r. S›k kullan›lan
ifllevleri atayarak bu ifllevlere tek bir tufla basarak h›zl› bir flekilde
eriflebilirsiniz.

modunda, atanabilir tufllardan sadece 1 ila 7 aras›ndakiler kullan›labilir.

‹fllem modlar›:

Atanan ‹fllevi De¤ifltirme
Tufl ata [Assign Button] alt menüsünü aç›n.

De¤ifltirilecek tuflu seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir ifllevler listesi görüntülenir.
H›zl› baflvuru özelli¤i, her bir atanabilir tufl için varsay›lan ayarlar›
gösterir. Varsay›lan olarak 8 ila 13 aras›ndaki tufllara atanm›fl bir ifllev
bulunmaz.

‹stedi¤iniz ifllevi seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Atanabilir tufllar› için hangi ifllevlerin ayarland›¤›n› görmek için
[Buttons / Remote] durum ekran›na (      173) bak›n.



Video kapsamlar›n› afla¤›daki s›rayla etkinlefltirir:

Büyütme ifllevini açar/kapat›r

Renk çubuklar› ifllevini açar/kapat›r

Ekran iflaretlerini açar/kapat›r

[LCD Setup] alt menüsünü açar

LCD ekran›n veya vizörün Siyah/Beyaz modunu açar/kapat›r

Harici monitörde ekran simgelerini ve metinlerini görüntüler (hem HD hem de SD ç›k›fl› için)

Klibe bir       iflareti ekler

Klibe bir       iflareti ekler

Klibe bir       iflareti ekler

Klibe bir        iflareti ekler

[Time Code] alt menüsünü görüntüler

Süre kodu göstergesini beklemeye al›r veya tekrar bafllat›r

Ses ç›k›fl kanal›n› de¤ifltirir

Kablosuz kumanda cihaz›n› açar/kapat›r

Foto¤raf kaydeder

Kaydedilen son klibi yürütür

Kaydedilen son klibi siler

Özellefltirme Atanabilir Tufllar

Atanabilir Bir Tuflu Kullanma

Tufllardan birine bir ifllev atand›ktan sonra, ifllevi etkinlefltirmek için tufla
bas›n. Baz› ifllevler için bir seçenekler menüsü görüntülenebilir. Bu durumda,
istedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir ‹fllevler
‹fllevler              modu ve              modu için ayr› ayr› ayarlanabilir. Atanabilir ifllevler ve mevcut modlar için
afla¤›daki tabloya baflvurun.

Sadece bir tufla atanarak kullan›labilecek ifllev.

‹fllev ad› Aç›klama

Standart IS'yi açar/kapat›r 

Dinamik IS'yi açar/kapat›r

Güçlendirilmifl IS'yi açar/kapat›r

Odak limitini açar/kapat›r

Yüze otomatik odaklamay› açar/kapat›r

Konu yüzüne odaklanmak üzere [Face AF] kullan›ld›¤›nda ana konuyu seçer

Fon ›fl›k ölçümü seçene¤ini açar/kapat›r

Spot ›fl›k ölçümü seçene¤ini açar/kapat›r

Dijital tele dönüfltürücüyü açar/kapat›r

Peaking ifllevini açar/kapat›r

Zebra deseni ifllevini açar/kapat›r

Ses seviye ölçeri açar/kapatır



ÖzellefltirmeÖzel Resim Ayarlar›

Resimle iliflkili ayarlara (       113) önayar yapabilirsiniz. Ayarlar› tercihlerinize
göre tek tek de¤ifltirdikten sonra yap›lan ayarlar›n tamam›n› özel bir resim
dosyas› olarak kameraya veya SD karta kaydedebilirsiniz. Sonra istedi¤iniz
bir zamanda geçerli ayarlar› seçmifl oldu¤unuz önayarlara de¤ifltirmek için
dosyay› geri yükleyebilirsiniz. Ayr›ca özel resim ayarlar›n› bir CF karta kay›tl›
kliplere veya bir AD kart›na kay›tl› foto¤raflara ekleyebilirsiniz.
Di¤er yandan kameran›n özel resim ayarlar›n› eklemeden klip ve foto¤raf
çekmesini sa¤layabilirsiniz.
Kameraya en fazla 9 farkl› özel resim ayar› dosyas› ve bir SD karta en fazla
20 resim ayar› dosyas› kaydedebilirsiniz. Özel resim ayar› dosyalar› kamera
ve kay›t ortam› aras›nda kopyalanabilir.
Canon'un eski kamera modelleriyle oluflturulan özel önayarl› dosyalar bu
kamera ile uyumlu de¤ildir. Bu kamerayla oluflturulan özel resim ayarlar›
sadece XF 305 ve XF 300 modelleriyle uyumludur.

‹fllem modlar›:

Özel Resim Dosyalar›n› Seçme
Ayarlar› kay›tlar›n›za uygulamak veya düzenlemek, yeniden adland›rmak,
korumaya almak veya aktarmak için bir özel resim dosyas›n› seçin.

CUSTOM PICT. Tufluna bas›n

Özel resim menüsü görüntülenir. Geçerli durumda seçilmifl olan dosya,
       simgesi yan›nda görüntülenir veya dosya seçimi yap›lmam›flsa [Off]
görüntülenir.

[             Select File] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kameradaki ve SD kart›ndaki özel resim dosyalar›n›n bir listesi
görüntülenir. Kameradaki dosyalar [C1] ila [C9] aras›ndad›r ve SD
kart›ndakiler ise [SD1] ila [SD20] aras›ndad›r.

‹stedi¤iniz dosyay› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Özel bir resim dosyas› eklemeden kaydetmek için [Off] seçimi yap›n.

Dosyadaki ayarlar› uygulamak için özel resim menüsünden ç›kmak
üzere CUSTOM PICT. tufluna bas›n. Seçilen özel resim dosyas›n› temsil
eden bir simge ekran›n sol taraf›nda görüntülenir.

Dosyada baflka ifllemler gerçeklefltirmek için afla¤›daki prosedürlerle
devam edin.



Özel Resim Ayarlar›Özellefltirme

Önayarl› Özel Resim Dosyalar›
Varsay›lan olarak, kamerada dosya yuvas› [C7] ile [C9] aral›¤›nda bulunan özel
resim dosyalar› korumaya al›nm›flt›r. Dosyay› düzenlemek için korumay› kald›r›n
(      111). Afla¤›dakiler önayarl› dosyalar›n ne zaman kullan›laca¤›n› aç›klar.

Düz panel ekranda izlemek için.

TV monitörlerinde filme benzer bir etki oluflturmak için.
Örne¤in, film benzeri efektler gerektiren TV programlar›
haz›rlarken.

Filme dönüfltürülecek videolar için.

Özel Bir Resim Dosyas›n›n Ayarlar›n› Düzenleme
Bir dosyay› seçtikten sonra [            Edit File] ö¤esini seçin ve sonra SET
tufluna bas›n.

Bir ayar› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Ayar› istedi¤iniz seviyeye getirin.

Ayarlarla ilgili ayr›nt›lar için Kullan›labilir Özel Resim Dosyas› Ayarlar›
tablosuna (      113) baflvurun.

Gerekiyorsa di¤er ayarlar için 2 ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.

Ayar› varsay›lan de¤erine çevirmek için [Reset] ö¤esini, [OK] ö¤esini
seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.

NOTLAR

Geçerli dosya ayarlar›n› varsay›lan de¤erlerine geri çevirmek için [
Reset] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n. Ard›ndan, [OK] seçimi
yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Özel Resim Dosyalar›n› Yeniden Adland›rma
Bir dosya seçtikten sonra [Rename] alt menüsünü aç›n.

Geçerli dosya ad›n›, ilk karakteri üzerinde turuncu bir çerçeveyle
gösteren bir ekran görüntülenir.

Alfa say›sal bir karakter veya simge seçin ve sonra (      ) ile bir
sonraki alana geçin.

Ad›n geri kalan k›sm›n› da ayn› flekilde de¤ifltirin.

[Set] seçimi yar›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.
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Özel Resim Dosyalar›n› Korumaya Alma
Bir özel resim dosyas›n› korumaya al›nmas› kazara silinmesini
önler

Bir dosyay› seçtikten sonra, [Protect] alt menüsünü aç›n.

[Protect] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Dosya seçim listesinde, dosya ad› yan›nda       simgesi görüntülenir.
Koruma ayarlar›n› kald›rmak için bunun yerine [Unprotect] seçimi yap›n.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.

Özel Resim Dosyalar›n› Aktarma
Özel resim dosyalar›n› kamera ve SD kart aras›nda aktarabilirsiniz. Özel
resim dosyas› kamera içindeyse, gerçeklefltirmek istedi¤iniz iflleme ba¤l›
olarak [Copy To       ] veya [ Load From       ] seçimi yapabilirsiniz. Benzer
flekilde, özel resim dosyas› SD kart›ndaysa, [Copy To Cam.] veya [Load
From Cam.] seçimi yapabilirsiniz.

Bir Dosyay› Kameradan bir SD Kart›na Kopyalama

Kamerada bir dosya seçtikten sonra, [Copy To       ] alt menüsünü aç›n.

Dosyay› alt›na kaydetti¤iniz dosya dilimini aç›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kullan›labilir dosya dilimi varsa dosyay›, dosyay› uygun ilk dilime
kaydetmek için [New File] seçimi yapabilirsiniz.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Geçerli durumda seçilen dosya, mevcut dosyan›n üzerine yaz›larak SD
kart›nda seçilen dilime kaydedilir.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.

Kameradaki bir Dosyay› SD Kart›ndaki bir Dosyayla De¤ifltirme

Kamerada de¤ifltirmek üzere bir dosya seçtikten sonra, [Load from
      ] alt menüsünü aç›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kameraya aktarmak istedi¤iniz dosyay› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Kameradaki dosya SD karttaki dosyan›n üstüne yaz›l›r.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.
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Bir Dosyay› SD Kart›ndan Kameraya Kopyalama

SD kartta bir dosya seçtikten sonra, [Copy To Cam.] alt menüsünü aç›n.

Dosyay› alt›na kaydetti¤iniz dosya dilimini aç›n ve sonra SET tufluna bas›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Geçerli durumda seçilen dosya, mevcut dosyan›n üzerine yaz›larak
kamerada seçilen dilime kaydedilir.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.

SD Kart›ndaki bir Dosyay› Kameradaki bir Dosyayla De¤ifltirme

SD kart›nda de¤ifltirmek üzere bir dosya seçtikten sonra, [Load from
Cam.] alt menüsünü aç›n.

Kameraya aktarmak istedi¤iniz dosyay› seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

 SD kart›ndaki dosya kamera içindeki dosyan›n üstüne yaz›l›r.

Özel resim menüsünden ç›kmak için CUSTOM PICT. tufluna bas›n.

NOTLAR

Bir klibe ekli özel bir resim dosyas›n› kameraya kopyalayabilirsiniz
(      135).

Özel Resim Ayarlar›n› bir Kayda Eklemek
Özel resim ayarlar›n›z› uygulayarak bir foto¤raf veya video çekebilirsiniz.
Sonra, foto¤raf veya videodaki ekli bu ayarlar, kameraya kopyalanabilir
(      160) ve sonra yap›lacak kay›tlara uygulanabilir. Kay›tlara özel resim
ayarlar› eklemek, özel bir kay›t için hangi ayarlar›n›n kullan›ld›¤›n› do¤rulamak
gibi, kay›tlar›n kontrolüne yard›mc› olabilir.

[Add        File] alt menüsünü aç›n.

[To Clip] veya [To Photo] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

[To Clip] ö¤esi seçilirse özel resim dosyas› bir klibe eklenirken, [To
Photo] ö¤esinin seçilmesi dosyay› bir foto¤rafa ekler.

[On] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
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Afla¤›dakiler kullan›labilir ayarlard›r. Seçilen özel ayar dosyas›
bulunmasa bile, varsay›lan ayarlar resme uygulan›r.

Gama e¤risi görüntünün tamam›nda de¤ifliklik yapar. (Varsay›lan:
[Normal 1])

Bu ayarlar, görüntünün bir TV monitöründe
izlenmesi için uygundur. [Normal 2] ayar›ndaki
vurgular, [Normal 1] ayar›ndakinden daha nettir.
[Normal 3] (ITU-R BT.709 standard›) ve [Normal
4] ayarlar› için gama e¤risinin alt k›s›mlar›ndaki
karanl›k tonlar, [Normal 2] ayar›ndakinden daha
belirgindir.
Bu ayarlar resme film benzeri bir görünüm katar.
Telesinema haline getirilmifl video görünümü
vermek için [Cinema 1], filme dönüfltürülen video
görünümü vermek içinse [Cinema 2] ayar›n› seçin.

Siyah

Siyah renk seviyesini ve siyah rengin da¤›l›m›n› kontrol eder.

Ana Temel (Master Pedestal)
Ana temel, siyah seviyesini azalt›r veya artt›r›r. Yüksek de¤er kullan›ld›kça
karanl›k alanlar ayd›nlan›r ancak kontrast düfler. Bu ayar, -50 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan:0)

Ana Siyah (Master Black)
Siyah renkteki renk da¤›l›m›n› düzeltir.
[Red]: -50 ila 50 (Varsay›lan: 0)

[Green]: -50 ila 50 (Varsay›lan: 0)

[Blue]: -50 ila 50 (Varsay›lan: 0)

Siyah Gama
Gama e¤risinin alt k›sm›n› (görüntüdeki koyu alanlar) kontrol eder.

Girifl

Ç
›k

›fl

Mevcut özel resim ayarları



Gama e¤risinin diz noktas› üstüne ç›kan e¤imini belirler. Bu
ayar, -35 ila 50 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
Gama e¤risinin diz noktas›n› belirler. Bu ayar, 50 - 109 aral›¤›nda
yap›labilir (Varsay›lan: 95).

[Automatic] ayar› [Off] olarak ayarland›¤›nda vurgulu alanlardaki
renk doygunlu¤unu ayarlar. Bu ayar -10 ila 10 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0).

Özel Resim Ayarlar›Özellefltirme

Gama e¤risinin alt k›sm›n› artt›r›r veya azalt›r. Bu ayar, -50 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

Karanl›k alanlar›n etkilenece¤i aral›¤› belirler. Bu ayar, -5 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

Gama e¤risinin alt k›sm›n›n fleklini belirler. Bu ayar, -1 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

Siyah Gama

Ç
›k

›fl

Girifl

Uyumlu Doygunluk
Karanl›k alanlardaki renk doygunlu¤unu ayarlar.

Ayar› etkinlefltirir veya devre d›fl› b›rak›r.(Varsay›lan: [Off])

Karanl›k alanlarda doygun renkleri belirler. Bu ayar, -50 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir (Varsay›lan: 0).

Diz noktas› (Knee)
Gama e¤risinin üst k›sm›n› (görüntüdeki vurgular›) kontrol eder. Vurgular›
bask›layarak görüntünün afl›r› pozlanmas›n› önleyebilirsiniz.[Gamma] ayar›
[Cine 1] veya [Cine 2] oldu¤unda bu ayar kullan›lamaz.

Ayar› etkinlefltirir veya devre d›fl› b›rak›r. (Varsay›lan: [On])
Kameran›n diz noktas›n› otomatik olarak ayarlamas› ve resmin
h›zla afl›r› pozlanmas›n› önlemek için [On] ayar›n› seçin. Diz
noktas›n› manuel olarak ayarlamak için [Off] seçimi yap›n.
(Varsay›lan: [On])



Diz E¤imi                                Diz Noktas›

Özel Resim Ayarlar› Özellefltirme

Ç
›k

›fl

Girifl

Ç
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›fl

Girifl

Netlik
Ç›k›fl netli¤ini be kay›t sinyalini ayarlar.

Netlik seviyesini ayarlar. Bu ayar, -10 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
Yatay netli¤in, netli¤i artt›ran merkezi frekans›n› belirler.
Bu ayar, -8 ila 8 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0).

Yüksek netlik seviyeleri nedeniyle oluflan parazitlenmeyi
önler.

[Level]: Eflikleme (coring) seviyesini belirler. Yüksek de¤erler, az da olsa
parazit oluflmas›na neden olabilecek, netlik ayar›n›n küçük ayr›nt›lara
uygulanmas›n› önler. Bu ayar, -30  ila 50 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan:
0)
[D-Ofst]: Parlakl›¤› bafll› eflikleme ayar› yapmak için [D-Ofst], [D-Curve]
ve [D-Depth] ayar›n› kullanabilirsiniz. [D-Ofst] ayar›, minimum parlakl›k
seviyesinin eflikleme seviyesini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[D-Curve]: Efllikleme ayar›n›n e¤imini belirler. Bu e¤ri, [Level] de¤erinden
[D-Ofst] de¤erine çevrilir. Bu ayar, 0 ila 8 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[D-Depth]: Parlakl›¤a göre eflikleme seviyesi ayar›n› belirleyen [D-Ofst]
ayar›na bir çarpan ayarlar. Pozitif de¤erler koyu alanlardaki eflikleme
seviyesini yükseltirken, negatif de¤erler seviyeyi azalt›r. Bu ayar, -4 ila 4
aral›¤›nda yap›labilir (Varsay›lan: 0)

Yatay ve dikey ayr›nt› aras›ndaki oran› belirler. Yüksek
de¤erler dikey ayr›nt›ya vurgu verirken, düflük de¤erler
yatay ayr›nt›ya vurgu verir. bu ayar, -8 ila 8 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
Netlik uygulamas›n› s›n›rlar. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0).
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Filtre seviyesini belirler. Kullan›labilir seçenekler [Off], [Low],
[Middle] ve [High] de¤erleridir. (Varsay›lan: [Off])
Cilt tonu tespiti için renk tonu nüans›n› ayarlar. Bu ayar 0 ila
31 aral›¤›nda yap›labilir (Varsay›lan: 0).
Cilt tonu tespiti için renk doygunlu¤unu ayarlar. bu ayar 0 ila
31 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).
Cilt tonu tespiti için renk aral›¤›n› ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).

[Level] ile belirlenen netli¤e ek olarak, [Select] ayar› yüksek
frekansl› alanlar için netlik ayar› yapar. Yüksek de¤erler,
yüksek frekansl› alanlara daha fazla netlik uygular. Normal
netlik ayar›n›n etkili olmad›¤› konularda bu ayar kullan›n.
Bu ayar, 720P çözünürlük de¤erinde kullan›lamaz. Bu ayar,
0 ila 15 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0).

Gain ve e¤im ayar› yaparak, sadece diz noktas› üstüne
ç›kan alanlar›n netlik ayar› yap›labilir. [Gamma] ayar› [Cine
1] veya [Cine 2] olarak ayarland›¤›nda bu ayar kullan›lamaz.

           Netlik miktar›n› belirler. Bu ayar, 0 ila 9 aral›¤›nda yap›labilir.
(Varsay›lan: 0)

[Slope]: Netlik e¤imini belirler. Bu ayar 0 ila 3 aral›¤›nda yap›labilir. 0
de¤erinde e¤im olmaz. 1 de¤erinde dik bir e¤im varken, 3 de¤erinde
kademeli bir e¤im vard›r. (Varsay›lan: 1).
[Level Depend]: Görüntünün karanl›k alanlar›na uygulanan netlik miktar›n›
azalt›r.
[Level]: Görüntünün etkilenen karanl›k alanlar›n›n parlakl›¤›n› ayarlar. Bu,
ayar, 0 ila 50 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[Slope]: Gama e¤risinin alt ve üst k›s›mlar› aras›ndaki e¤imi belirler. bu
ayar, 0 ila 3 aral›¤›nda yap›labilir. 0 de¤erinde e¤im olmaz. 1 de¤erinde
dik bir e¤im varken, 3 de¤erinde kademeli bir e¤im vard›r.
(Varsay›lan: 0).
[Offset]: Görüntüdeki karanl›k alanlar›n netlik seviyesini belirler. Yüksek
de¤erler ayarland›¤›nda netlik seviyesi düfler. Bu ayar, 0 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

Parazit Azaltma

Görüntüdeki parazit miktar›n› azalt›r. Kameran›n parazit ayar›n› otomatik
olarak yapmas› için [Automatic] ayar›n› seçin. Di¤er durumda, 1 (en düflük
seviye) ila 8 (en yüksek seviye) aras›nda bir de¤er belirleyin veya parazit
azaltma ifllevini kapatmak için [Off] seçimi yap›n. (Varsay›lan: [Automatic])

Cilt Detay›

Kamera daha iyi bir görünüm kazand›rmak için resimdeki cilt tonu alanlar›na
bir yumuflaklaflt›r›c› filtre uygular. Bu ayarlar› de¤ifltirebilir ve hangi alanlar›n
cilt tonu fleklinde alg›lanaca¤›n› belirleyebilirsiniz. Ekranda, cilt tonu olarak
alg›lanan alanlar üzerinde bir zebra deseni görüntülenir.



Kullan›labilir seçenekler [Normal 1] ila [Normal 4] aras›ndaki
seçenekler ve [Cine 1] ile [Cine 2] seçenekleridir. Genel olarak,
bu [Gamma] ila ayn› ayard›r. Bir seçenek belirlendikten sonra daha
net ayarlar yapabilirsiniz. (Varsay›lan: [Normal 1])
Renk yo¤unlu¤unu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda yap›labilir.
(Varsay›lan: 0)
Renk faz›n› ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 aral›¤›nda yap›labilir.
(Varsay›lan: 0)
R-G matriksi, resimdeki renk tonunu aç›k mavi/yeflil ve
k›rm›z›/macenta tonlamas› boyunca de¤ifltirir. Bu ayar, -50 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
R-B matriksi, resimdeki renk tonunu aç›k mavi/mavi ve k›rm›z›/sar›
tonlamas› boyunca de¤ifltirir. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda yap›labilir.
(Varsay›lan: 0)
G-R matriksi, resimdeki renk tonunu macenta/k›rm›z› ve yeflil/aç›k
mavi tonlamas› boyunca de¤ifltirir. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
G-B matriksi, resimdeki renk tonunu aç›k mavi/yeflil ve
k›rm›z›/macenta tonlamas› boyunca de¤ifltirir. Bu ayar, -50 ila 50
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
B-R matriksi, resimdeki renk tonunu sar›/k›rm›z› ve mavi/aç›k mavi
tonlamas› boyunca de¤ifltirir. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda yap›labilir.
(Varsay›lan: 0)
B-G matriksi, resimdeki renk tonunu sar›/yeflil ve mavi/macenta
tonlamas› boyunca de¤ifltirir. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda yap›labilir.
(Varsay›lan: 0)

Özel Resim Ayarlar› Özellefltirme

Cilt tonu tespiti için parlakl›¤› ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).

Seçici Parazit Azaltma

Kamera belirli bir rengin veya tonun özelliklerini tespit eder ve hedeflenen
alanlara bir parazit azaltma filtresi uygular. Ekranda hedeflenen alanlar
üzerinde bir zebra deseni görüntülenir.

Parazit azaltma filtresinin seviyesini belirler. Kullan›labilir
seçenekler, [Off], [Low], [Middle] ve [High] seçenekleridir.
(Varsay›lan: [Off])
Tespit edilen renk için nüans ayar› yapar. Bu ayar, 0 ila 31
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).
Tespit edilen renk için renk doygunlu¤unu ayarlar. Bu ayar,
0 ila 31 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).
Tespit edilen renk için renk aral›¤›n› belirler. Bu ayar, 0 ila
31 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).
Tespit edilen renk için parlakl›¤› ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16).

Renk Matriksi

Renk matriksi, görüntünün tamam›nda renk tonlar›n› etkiler.



[Level]: Renk doygunlu¤unda düzelti miktar›n› ayarlar. Bu ayar, -50 ila
50 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[Phase]: Renk faz›nda düzelti miktar›n› ayarlar. Bu ayar, -18 ile 18
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

Özel Resim Ayarlar›Özellefltirme

Beyaz Ayar›
Görüntünün tamam›nda beyaz ayar› miktar›n› belirler.

K›rm›z› renk yo¤unlu¤unu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0).

K›rm›z› yeflil yo¤unlu¤unu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0).

K›rm›z› mavi yo¤unlu¤unu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0).

Renk Düzeltisi

Kamera belirli bir rengin özelliklerini (renk faz›, berrakl›k ve Y seviyesi) tespit
eder ve kay›t esnas›nda bunlar› düzeltir. Renk düzeltisi en fazla iki farkl›
alana (A ve B) uygulanabilir.

Düzeltilecek alan› veya alanlar› seçer. Kullan›labilir seçenekler
[Area A], [Area B] ve [Area A&B] seçenekleridir. Bu ayar›
kapatmak için [Off] seçimi yap›n. (Varsay›lan: [Off])

Renk düzeltisi yap›lacak alan› belirler.

[Phase]: A alan› için renk faz›n› ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[Chroma]: A alan› için renk doygunlu¤unu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16)
[Area]: A alan› için renk menzilini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 16).
[Y Level]: A alan› için parlakl›k ayar› yapar. Bu ayar, 0 ila 31 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 16).

A alan› için düzelti miktar›n› belirler.
[Level]: Renk doygunlu¤unda düzelti miktar›n› ayarlar. Bu ayar, -50 ila
50 aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

[Phase]: Renk faz›nda düzelti miktar›n› ayarlar. Bu ayar, -18 ile 18
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 0)

Renk düzeltisi yap›lacak alan› belirler.

[Phase]: B alan› için renk faz›n› ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[Chroma]: B alan› için renk doygunlu¤unu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31
aral›¤›nda yap›labilir. (Varsay›lan: 16)
[Area]: B alan› için renk menzilini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 16).
[Y Level]: B alan› için parlakl›k ayar› yapar. Bu ayar, 0 ila 31 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 16).

B alan› için düzelti miktar›n› belirler.



Özel Resim Ayarlar› Özellefltirme

Di¤er ‹fllevler

[Black] ve [Master Pedestal] ayarlar› taraf›ndan yap›lan
siyah renk seviyesini ayarlar.

[Level]: Yap›lan ayar miktar›n› belirler. Bu ayar, -50 ila 50 aral›¤›nda
yap›labilir. (Varsay›lan: 0)
[Press]: Video sinyallerinin dinamik menzilini s›k›flt›r›r ve böylece %100
de¤erini aflmamas›n› sa¤lar. Kullan›labilir seçenekler [On] ve [Off]
seçenekleridir. (Varsay›lan: [Off])

[Clip At 100%]: Video sinyali %100 de¤erini aflt›¤›nda, bu ayar beyaz seviyesini
                        %100 de¤erinde tutar. (Varsay›lan: [Off])



Gain de¤ifltirildi¤inde geçifl h›z›n› belirler

Beyaz ayar› de¤ifltirildi¤inde daha yumuflak bir geçifl oluflturur

Otomatik poz ayar de¤ifltirildi¤inde kamera tepkilerini kontrol eder

Çekimde kullan›lmak üzere maksimum diyafram de¤erini ayarlar.

‹ris halkas› çevrildi¤inde ayar yönünü de¤ifltirir

Odak halkas› çevrildi¤inde yan›t hassasiyetini belirler

Odak yard›mc› ifllevleri (peaking ve büyütme) etkinlefltirilirken ekran› otomatik olarak Siyah/Beyaz ayar›na
geçirir. Ekran›n sadece peaking ifllevi etkinlefltirildi¤inde veya sadece büyütme ifllevi etkinlefltirildi¤inde
veya her ikisi de etkinlefltirildi¤inde Siyah/Beyaz ayar›na çevrilmesini sa¤layabilirsiniz.

Kamera tam manuel odak veya manuel odak modunda konuya olan mesafeyi gösterirken mesafe ünitelerini
(metre veya feet) seçer.

Zoom göstergesi için grafik çubuk veya say›sal gösterge (0-99 aras›nda) seçeneklerinden birini yapar.

Ayr› sat›lan ZR-2000 Zoom Uzaktan Kumanda Cihaz› üzerindeki AE SHIFT kadran› için poz telafisi veya
diyafram de¤eri ifllevini ayarlar.

Kay›tl› görüntüyü yatay veya dikey yönde çevirir

Bu ifllev [On] olarak ayarland›¤›nda, ekran göstergelerinin tamam› klibe t›pk› ekranda göründü¤ü gibi
kaydedilir.

Özellefltirme ‹fllevlerin ve Ekran Göstergelerinin
Özellefltirilmesi

Çekim tarz›n›za ve ihtiyaçlar›n›za uygun hale getirmek için kameray› özellefltirin.
Baz› kamera kontrollerinin ve ifllevlerin               modunda nas›l çal›flaca¤›n›
belirlemek için                                                                      ayar›n› kullan›n.
Benzer flekilde, kay›t esnas›nda ekranda görülen göstergeleri özellefltirmek
için                                                                     ayar›n› kullan›n.

‹fllevleri Özellefltirme

Afla¤›daki tabloda [Custom Function] seçene¤i kullan›larak hangi ayarlar›n
özellefltirilebilece¤ini gösterir. Daha fazla ayr›nt› için [Custom Functions]
(      170) konusuna bak›n

‹fllem modlar›:

[Custom Functions] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz ifllevi seçin.

Ayar seçene¤ini de¤ifltirin ve sonra SET tufluna bas›n.

[Custom Functions] ile Özellefltirilebilir ‹fllevler

Menü ö¤esi                                                                           Aç›klama



Özellefltirme‹fllevlerin ve Ekran Göstergelerinin
Özellefltirilmesi

Ekran Göstergelerini Özellefltirme
Hangi ekran göstergelerinin özellefltirilebildi¤i ile ilgili ayr›nt›lar için Ekran
Göstergeleri (       46) konusuna bak›n. Ayar seçenekleriyle ilgili ayr›nt›lar
için [Custom Display] (      166) konusuna bak›n.

‹fllem modlar›:

[Custom Display] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz ekran göstergesini seçin.

Ayar seçene¤ini de¤ifltirin ve sonra SET tufluna bas›n.



Özellefltirme Kamera Ayarlar›n› Kaydetme ve Yükleme

Çeflitli menüler içinde özel resim ayarlar›n› ve ayarlar› yapt›ktan sonra, bu
ayarlar› bir SD kart›na kaydedebilirsiniz. Bu ayarlar› ileriki bir tarihte
yükleyebilirsiniz veya baflka bir XF305 veya 300 kameraya yükleyerek bu
kameray› da ayn› flekilde kullanabilirsiniz.

‹fllem modlar›:

Kamera Ayarlar›n› bir SD Karta Kaydetme
[Save To      ] alt menüsünü aç›n.

[Menu] veya [Menu+      ] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

[Menu] seçiminde menü ayarlar› kaydedilirken [Menu+      ] seçiminde
menü ve özel resim ayarlar› kaydedilir.

[OK] seçimi yap›n ve SET tufluna bas›n.

Geçerli ayarlar SD karta kaydedilir. SD kart›nda kamera ayarlar›
önceden kay›tl› ise, bu ayarlar›n üzerine yaz›l›r.

‹fllem do¤rulama ekran› görüntülendi¤inde, SET tufluna bas›n.

Kamera Ayarlar›n› Bir SD Kart›ndan Yükleme
[Load From       ] alt menüsünü aç›n.

[Menu] veya [Menu+      ] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
[Menu] seçiminde menü ayarlar› kaydedilirken [Menu+       ] seçiminde
menü ve özel resim ayarlar› kaydedilir.

[OK] seçimi yap›n ve SET tufluna bas›n.
Kameran›n geçerli ayarlar› SD karta kay›tl› ayarlar ile de¤ifltirildi¤inde,
ekran k›sa bir süreli¤ine karar›r ve kamera yeniden bafllar.

NOTLAR

SD kart›nda kamera ayarlar›n› listeleyen bir metin dosyas› vard›r. SD karta
bir bilgisayarda eriflmek için bir USB kart okuyucusunu kullanarak ayarlar›
kontrol edin. [CAMSET] klasöründe, “CAMSET.TXT” dosyas›n› aç›n.

Kamera ayarlar› di¤er XF305 ve XF300 kameralarda kullan›labilir.

Bir SD kart›ndan kamera ayarlar› yüklenirken kameradaki koruma alt›ndaki
özel resim ayarlar› bile de¤ifltirilir.



‹zleme ‹zleme

‹zleme

Bu bölümde bir CF karta kaydedilmifl kliplerin nas›l izlenebilece¤i anlat›l›r.
Kliplerin harici bir monitör ile izlenmesiyle ilgili ayr›nt›lar için Harici bir
Monitöre Ba¤lanma (       141) konusuna baflvurun. SD kart›ndaki foto¤raflar›n
görülmesiyle ilgili ayr›nt›lar için Foto¤raflar›n ‹zlenmesi (      157) konusuna
baflvurun.

‹fllem modlar›

Klip ‹ndeks Ekran›
‹zleme ifllevlerine klip indeks ekran›ndan eriflilir. Klip indeks ekran›n›
açmak için, kameray›              moduna getirin.

              dü¤mesini bas›l› tutun ve MEDIA konumuna getirin.

Kamera              moduna geçer ve klip indeks ekran› görüntülenir.



‹zleme‹zleme

Geçerli durumda seçili CF kart
yuvas› (      40)
Klibin küçük resmi (      138)
Kayd› aktarma: Klip bir CF kartta
bafllar ve sonra di¤erine
geçerse görüntülenir. (      40)
Çekim iflareti (      99)
       iflareti /       iflareti
(       131)
Çekim tarihi (sadece ay ve gün)
ve saati
Turuncu seçim çerçevesi
Kay›t tarihi ve saati

Klip ad› (      45)
Ekli özel resim dosyas› (      109)
Bit oran› be çözünürlük (       51)
Çekim h›z›
Toplam kay›t süresi
Küçük resmin süre kodu
Özel kay›t modu (      101)
Klip numaras› / Toplam klip say›s›

CF Kart Yuvalar› Aras›nda Geçifl

Her iki CF kart yuvas›nda da bir CF kart varsa gerekti¤inde bu ikisi aras›nda
geçifl yapabilirsiniz.

‹fllem modlar›:

SLOT SELECT tufluna bas›n.
Seçilen CF kart yuvas›n›n eriflim göstergesi yeflil renkte yanar.

Di¤er ‹ndeks Ekranlar›na Geçifl

Bir CF kart›ndaki kliplerin tamam›na klip indeks ekran›ndan eriflebilirsiniz.
Ancak, sadece        ile iflaretli ([      Mark] indeks ekran›),       ile iflaretli
([      Mark] indeks ekran›) klipleri veya foto¤raflar› ([Photos] indeks ekran›)
gösteren di¤er indeks ekranlar›na geçebilirsiniz.

Foto¤raflar SD kartta kay›tl›d›r.

Seçilen indeks ekran› görüntülenir.

‹fllemi iptal etmek için bunun yerine [Cancel] seçimi yap›n.

Klip indeks ekran›na geri dönmek için tekrar INDEX tufluna bas›n.

INDEX tufluna bas›n.

‹ndeks ekran› seçim menüsü görüntülenir.

‹stedi¤iniz indeks ekran›n› seçin ve SET tufluna bas›n



‹zleme ‹zleme

Klipleri ‹zleme
Klipleri klip indeks ekran›nda, [       Mark] indeks ekran›ndan ve
[      Mark] indeks ekran›ndan izleyebilirsiniz. Kamera sap›ndaki izleme
kontrolü tufllar›n› kullan›n.

Turuncu seçim çerçevesinin izlemek istedi¤iniz klibe getirin.

‹zlemeyi bafllatmak için             tufluna bas›n.

‹zleme ifllemi seçilen klipten bafllar ve indeks ekran›ndaki son klibe
kadar devam eder. Son klibin en son karesine eriflildi¤inde izleme
duraklat›l›r.

‹zlemeyi duraklatmak için tekrar            tufluna bas›n.

‹zlemeyi durdurmak için        tufluna bas›n be indeks ekran›na geri
dönün.

ÖNEML‹

CF       veya CF       eriflim göstergesi k›rm›z› renkte yanarken afla¤›daki
önlemleri al›n. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluflabilir.

Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
Eriflilen CF kart yuvas›n›n kapa¤›n› açmay›n.

NOTLAR

Video ve ses yürütmesinde klipler aras›nda k›sa süreli duraklama görülebilir.

Ekran Göstergeleri



‹zleme‹zleme

1  Kalan pil süresi (       49)
2  ‹zleme ifllemi
3  Seçilen CF kart›
4  Kayd› aktarma
5  Süre kodu (      82)
6  Klip numaras› / Toplam klip say›s›
7  Bit oran› ve çözünürlük (       51)
8  Çekim h›z› (      51)
9  Ekli özel resim dosyas› (     109)

10  Ç›k›fl göstergeleri (      166)
11  Kablosuz kumanda cihaz› (      35)
12  Kullan›c› biti (      82)
13  Ses ç›k›fl kanal› (      145)
14  Ses seviye ölçeri (      165)
15       iflareti /       iflareti (      131)
16  Kay›t tarihi ve saati1

17  Gain 2 (       60)
18  Diyafram de¤eri 2 (       66)
19  Enstantane h›z› 2 (       63)

                                                                                           ayar› [On] olarak
ayarland›¤›nda görüntülenir.
                                                                                              ayar› [On] olarak
ayarland›¤›nda görüntülenir

2 ‹zleme ifllemleri

‹zleme
‹zlemede duraklatma
‹leri / Geri kare atlama
H›zl› izleme*
H›zl› geri izleme *

Göstergede izleme h›z› da (x5, x15 veya x60) görüntülenir.

4 Kayd› aktarma
Klip kayd›, CF kartlardan birinden bafllay›p kesintisiz olarak di¤erinden
devam etti¤inde görüntülenir.     , kayd›n ilk bölümünü,       orta
k›s›mlar›n› ve      kayd›n son bölümünü gösterir.



‹zleme ‹zleme

Kablosuz kumanda:           tufluna bas›n.

‹zleme Kontrolleri
Bir klip izlenirken kamera sap›ndaki veya kablosuz kumanda cihaz›ndaki
tufllar› kullanarak h›zl› izleme, kare-kare izleme veya klip atlayarak izleme
yapabilirsiniz. Afla¤›daki tabloya baflvurun.

Mevcut ‹zleme Tipleri

NOTLAR

Yukar›daki tabloda listelenen izleme tiplerinin hiçbirinde ses ç›k›fl› olmaz.
Baz› özel izleme modlar›nda, izlenen resimde birtak›m anormallikler
(videoda bozulmalar, bantlanma vb.) görülebilir.
Kare atlama esnas›nda, çözünürlük/çekim h›z› 1280x720/30P olarak
ayarland›¤›nda izleme 0,25 saniyeyle ilerler. Di¤er çözünürlük de¤erlerinde
ise 0,5 saniye ile ilerler.
Ekranda gösterilen yaklafl›k h›z de¤eridir.

‹zleme tipi                                                         ‹fllem

H›zl› izleme

Kamera:         veya         tufluna bas›n.
Kablosuz kumanda:          veya          tufluna bas›n.
‹zleme h›z›n› normal h›z›n yaklafl›k 5x      15x       60x kat›
artt›rmak için tekrarlay›n.

‹leri / Geri kare atlama
Kablosuz kumanda:        veya         tufluna bas›n (izlemede
duraklatma esnas›nda).

Sonraki klibin
bafllang›c›na atla

Kamera:          tufluna bas›n.
Kablosuz kumanda:       tufluna bas›n.

Geçerli klibin
bafllang›c›na atla

Kamera:          tufluna bas›n.
Kablosuz kumanda:      tufluna bas›n.

Önceki klibe atla Kamera:          tufluna iki kez bas›n.
Kablosuz kumanda:       tufluna iki kez bas›n.

‹zleme moduna dön
Kamera:            tufluna bas›n.



‹zleme‹zleme

Ses Seviyesini Ayarlama
‹zleme esnas›nda dahili hoparlör veya kulakl›ktan tekses (monaural) ç›k›fl›
olur. Kulakl›klar      (kulakl›k) terminaline ba¤land›¤›nda, dahili hoparlör
sessize al›n›r.

Kulakl›k Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için HEADPHONE +/- tufllar›na bas›n.

Dahili Hoparlörün Ses Seviyesini Ayarlama

[Speaker Volume] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.
Sesi kapatmak için [Off] seçimi yap›n.

NOTLAR

Ses kanal›n›n de¤ifltirilmesiyle ilgili ayr›nt›lar için, Ses Kanal›n› Seçme
(      145) konusuna bak›n.

‹zleme Esnas›nda Çekim ‹flaretleri Ekleme
‹zleme veya izlemede duraklatma esnas›nda bir klibe       iflareti,      iflareti
veya her ikisi birden eklenebilir. Atanabilir tufllar› kullanarak bu iflaretlerden
birini ekleyebilir veya kablosuz kumada cihaz›n›n SHOT1 tuflu ile      iflareti
ekleyebilirsiniz.

Atanabilir tufllardan birini [Shot Mark1] veya [Shot Mark 2] olarak atay›n
(       107).

‹zleme veya izlemede duraklatma esnas›nda, klibe çekim iflareti eklemek
istedi¤iniz noktada atanabilir tufla bas›n

Çekim iflaretini gösteren bir mesaj ekrana gelir ve çekim iflareti klibe
eklenir.
‹zleme esnas›nda bir klibe bir çekim iflaretinin eklenmesi izlemeyi
duraklat›r.
Tek bir klibe en fazla 100 çekim iflareti (      ve      iflaretleri birlikte)
eklenebilir.
Tufla basman›zla kameran›n çekim iflareti eklemesi aras›nda 0,5 saniyelik
bir gecikme olabilir.



‹zlemeKlip ‹fllemleri

Bir klibi izlemenin yan› s›ra klibi silme veya klip bilgilerini görüntüleme gibi
ifllemleri de gerçeklefltirebilirsiniz. Bu, indeks ekran›na ba¤l› olarak farkl›
ifllevleri içeren klip menüsü arac›l›¤›yla yap›l›r. Baz› ifllemleri tüm klipler
üzerinde yapmak için                                   menüsündeki ifllevleri
kullanabilirsiniz. Kullan›labilir ifllevler için afla¤›daki tabloya ve ifllevlerle ilgili
ayr›nt›lar için ilerleyen sayfalara bak›n.

‹fllem modlar›:

Klip Menüsü ‹fllevleri

                       ve                        indeks ekranlar›n- da içerir.
Sadece                indeks ekran›.
Sadece                indeks ekran›.
Sadece                      indeks ekran›.

Menü ö¤esi Aç›klama
‹ndeks ekran›

Klip

Kliple ilgili çeflitli bilgileri gösterir

      iflaretini ekler veya siler

iflaretini ekler veya siler

Klibi bir CF kart›ndan di¤erine kopyalar

Klibi siler

Çekim iflaretlerinden birini tafl›na bir klipteki tüm
karelerin yer ald›¤› bir indeks ekran› görüntüler

     iflaretini tafl›na bir klipteki tüm karelerin yer ald›¤›
bir indeks ekran› görüntüler

     iflaretini tafl›na bir klipteki tüm karelerin yer ald›¤›
bir indeks ekran› görüntüler

Bir klipteki kareleri belirli bir entervalde gösteren bir
indeks ekran› görüntüler

Klipteki kullan›c› notunu siler

Özel resim dosyas›n› klipten kameraya kopyalar

iflareti ekler veya siler

iflareti ekler veya siler

Gösterilen küçük resim say›s›n› azalt›r

Gösterilen küçük resim say›s›n› artt›r›r

Seçili karede izleme duraklat›lm›flken klip izlemesine
geçer

Klip indeks ekran›nda kullan›lan küçük resimleri ayarlar



Klip ‹fllemleri‹zleme

8  Klipteki son karenin süre kodu
9  Klip süresi
10  Klipteki ilk klibin süre kodu
11  Klip resminin süre kodu
12  Sonraki klibin küçük resmi
13  Önceki klibin küçük resmi

Klip Menüsünü Kullanma
Bir klip seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

Klip menüsü görüntülenir. Kullan›labilir seçenekler indeks ekran›na ve
hangi ifllevlerin etkin oldu¤una ba¤l›d›r.

‹stedi¤iniz ifllevi seçin ve sonra SET tufluna bas›n.
‹fllev etkinleflir. Baz› ifllevler için, daha fazla ifllem gerekebilir. Ekran
aç›klamalar›n› takip edin.
Klip indeks ekran›na geri dönmek için bunun yerine CANCEL tufluna
bas›n.

Klip Bilgisini Görüntüleme
Seçilen klibin bilgi ekran›n› ([Clip Info] screen) görüntülemek için klip menüsü
içinde [Display Clip Info] seçimi yap›n. Bir önceki/sonraki klibe geçmek için
joystick'i sola/sa¤a do¤ru itin. ‹fllem tamamland›¤›nda, klip indeks ekran›na
geri dönmek için CANCEL tufluna bas›n.

1  Seçilen klibin küçük resmi
2  Kay›t tarihi ve saati
3  Klip ad› (      45)
4  Bit oran› ve çözünürlük (      51)
5  Özel kay›t modu / Çekim h›z›
(      101): A¤›r ve h›zl› çekim kay›t
modu için, çekim ve izleme çekim
h›zlar› görüntülenir.
6        iflareti         iflareti (      131)
7  Ekli özel resim dosyas› (      109)



Klip ‹fllemleri ‹zleme

Kullan›c› Notunu Görüntüleme

Kullan›c› notu ekli bir klibin [Clip Info] ekran› görüntülenirken, kullan›c›
notunu görüntülemek için, joystick'i yukar› itin veya SELECT kadran›n› yukar›
çevirin. [Clip Info] ekran›na geri dönmek için joystick'i afla¤› itin veya SELECT
kadran›n› afla¤› çevirin.

Özel Resim Ayarlar›n› Görüntüleme

Kay›tl› bir özel resim dosyas›na sahip bir klibin [Clip Info] ekran› görüntülenirken,
klibe ait özel resim ayarlar›na sahip ([       Data 1/3] ekran›) üç ekrandan
ilkini görüntülemek üzere joystick'i afla¤› itin veya SELECT kadran›n› afla¤›
çevirin. Joystick'i afla¤› iterek veya SELECT kadran›n› afla¤› çevirerek flu
de¤iflimi sa¤layabilirsiniz:                       ekran›                             ekran›
                           ekran›                       ekran›

      ‹flaretleri veya      ‹flaretleri Ekleme

Bir klibe OK iflareti (     ) veya kontrol iflareti (     ) eklemiflseniz, sonra
sadece        ile iflaretli klipleri veya sadece        ile iflaretli klipleri içeren
bir indeks ekran› görüntüleyebilirsiniz. Üstelik        ile iflaretli klipler
silinmeyece¤i için, böylelikle önemli kliplerinizi de korumaya alm›fl olursunuz.

‹stedi¤iniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için SET tufluna
bas›n.

[Add       Mark] veya [Add        Mark] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna
bas›n

Klip bilgisi ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z› ister.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
Ekran klip indeks ekran›na geri döner ve seçilen klibin küçük resmi
yan›nda       iflareti veya       iflareti görüntülenir.

‹fllemi iptal etmek içinse [Cancel] tufluna bas›n.

NOTLAR

Atanabilir tufllardan biri [Add        Mark] veya [Add       Mark] olarak
ayarlan›rsa (      107), izleme veya izlemede duraklatma esnas›nda indeks
ekran›ndan       iflareti veya        iflareti eklenebilir.

Bir klipte ayn› anda hem        hem de       iflareti olamaz.       iflareti tafl›na
bir klibe       iflareti eklenirse,       iflareti silinir. Benzer flekilde,      iflareti
tafl›yan bir klibe        iflareti eklenirse,        iflareti silinir.
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       ‹flaretlerini veya       ‹flaretlerini Silme
Bir Klipten      ‹flaretini veya      ‹flaretini Silme

‹stedi¤iniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.
                             veya                              seçimi yap›n ve sonra SET
tufluna bas›n.

Klip bilgisi ekran› görünür ve sizden ifllemi onaylaman›z› ister.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran, seçilen iflaretin silindi¤i klip indeks ekran›na geri döner.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Tüm Kliplerden      ‹flaretlerini Silme

                        alt menüsünü aç›n.

 [OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n

Seçilen CF kart›ndaki kliplerin        iflaretlerinin hepsi silinir.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

       iflaretleri silinirken iptal etmek için SET tufluna bas›n.

Klipleri Kopyalama
Klipleri bir CF karttan di¤erine kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan kliplerin
orijinal adlar› korunur.

Tek Bir Klibi Kopyalama

‹stedi¤iniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Copy Clip] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
Klip bilgisi ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z› ister.
Her iki karttaki kullan›labilir alan› da kontrol edebilirsiniz.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Klip kopyalan›rken iptal etmek için SET tufluna basabilirsiniz.

‹fllem do¤rulama mesaj› görüntülendi¤inde, SET tufluna bas›n.
Seçilen klip di¤er CF karta kopyalan›r ve ekran klip indeks ekran›na
geri döner.

‹fllem do¤rulama mesajı görüntülendi¤inde, SET tufluna basın.
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Tüm Klipleri Kopyalama

alt menüsünü aç›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen CF kart›ndaki tüm klipler di¤er CF kart›na kopyalan›r.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Klipler kopyalan›rken ifllemi iptal etmek için SET tufluna basabilirsiniz.

‹fllem do¤rulama ekran› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

‹flaretli Tüm Klipleri Kopyalama

alt menüsünü aç›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n

Seçilen CF kart›ndaki        ile iflaretli klipler di¤er CF kart›na kopyalan›r.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Klipler kopyalan›rken ifllemi iptal etmek için SET tufluna basabilirsiniz.

‹fllem do¤rulama ekran› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

ÖNEML‹

CF     veya CF      eriflim göstergesi k›rm›z› renkte yanarken afla¤›daki
önlemleri al›n. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluflabilir.

Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
CF kart yuvalar›ndan herhangi birinin kapa¤›n› açmay›n.

NOTLAR

CF kart yuvas› kapaklar›ndan biri aç›k ise klip kopyalanamaz.
Bir karta, ayn› numaraya (klip ad›ndaki 4 haneli say›) sahip bir baflka
klip kayd› yap›l›rsa kopyalan klip bir sonraki say›yla yeniden adland›r›l›r.



‹stedi¤iniz klibi seçin ve klip menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

                     seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Klip ‹fllemleri‹zleme

Klipleri Silme
      iflareti tafl›yan klipler haricindeki tüm klipler silinebilir. Bu klipleri silmek
içinse öncesinde       iflaretini kald›rmak gerekir.

Klipleri Tek Tek Silme

Klip bilgisi ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n
‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Klip silinirken ifllem iptal edilemez.

‹fllem do¤rulama ekran› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

Tüm Klipleri Silme

alt menüsünü aç›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen CF kart›ndaki kliplerin hepsi (      iflaretli klipler hariç) silinir.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Klipler silinirken ifllemi iptal etmek için SET tufluna bas›n.

‹fllem do¤rulama ekran› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

ÖNEML‹

CF     veya CF      eriflim göstergesi k›rm›z› renkte yanarken afla¤›daki
önlemleri al›n. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluflabilir.

Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
Seçilen CF kart yuvas›n›n kapa¤›n› açmay›n.

Kullan›c› Belle¤ini Silme

‹stedi¤iniz klibi seçin ve klip menüsünü seçmek için SET tufluna bas›n.

                                   seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

                                      ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z
istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
Kullan›c› notu silinir ve ekran klip indeks ekran›na geri döner.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.
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Bir Klibe Ekli Özel Resim Dosyas›n› Kopyalama
Bir klibe ekli özel resim dosyas›n› kameraya kopyalayabilirsiniz.

‹stedi¤iniz klibi seçin ve klip menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

                          seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kameradaki ilk özel resim dosyas› dizisini gösteren, turuncu
seçim çerçeveli                        ekran› görüntülenir.

Di¤er durumda, CUSTOM PICT. tufluna basabilirsiniz.

                         ve                         ekranlar›n› görüntülemek için

joystick'i yukar›/afla¤› itin veya SELECT kadran›n› çevirin.

‹stedi¤iniz dosya dizisini seçmek için joystick'i sola/sa¤a itin ve
sonra SET tufluna bas›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

NOTLAR

Özel resim dosyas›, korumal› dosyaya sahip bir dosya dizisine
kaydedilemez.
Varsay›lan olarak, [C7] ila [C9] aras›ndakiler korumal›d›r

Çekim ‹flaretlerinin bir ‹ndeks Ekran›n› Görüntüleme
Bir klibe çekim iflaretleri eklendikten sonra, bir klipte bulunan tüm çekim
iflaretli kareleri, sadece       ile iflaretli olanlar› veya sadece       ile iflaretli
olanlar› içeren bir indeks ekran› görüntüleyebilirsiniz. Bir klip bu indeks
ekran›ndan izlendi¤inde, izleme çekim iflareti ile belirtilen kareden bafllar.
Bu indeks ekran›ndan, çekim iflaretleri ekleme veya silme gibi di¤er ifllemleri
de gerçeklefltirebilirsiniz.

‹stedi¤iniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için SET tufluna
bas›n.

                      seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
Klipteki çekim iflareti olan tüm kareleri içeren                      indeks ekran›
görüntülenir. Sadece        ile iflaretlenmifl karelerden oluflan bir indeks
ekran› görüntülemek için [Shot Mark 1] seçimi veya sadede         ile
iflaretlenmifl karelerden oluflan bir indeks ekran› görüntülemek için
[Shot Mark 2] seçimi yap›n.
Küçük resim alt›ndaki süre kodu çekim iflaretli karenin süre kodunu
gösterir.
Klip indeks ekran›na geri dönmek için INDEX tufluna bas›n.

Seçilen dosya yuvasında bulunan Özel Resim dosyasının üzerine
yazılır.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] ö¤esini seçin.

‹fllem do¤rulama mesajı görüntülendi¤inde SET tufluna basın.
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Çekim iflaretli
karenin süre
kodu

NOTLAR

Bu indeks ekran›nda bir klip izlemesi tamamland›ktan sonra, [Shot Mark]
indeks ekran› aç›lmadan önce aç›k olan indeks ekran› görüntülenir.

Tek Bir Klibe ait Kare ‹ndeks Ekran›n› Görüntüleme
Tek bir klibin belli bir aral›kla karelere bölünmüfl indeks ekran›n›
görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik, elinizde uzun bir klip varsa veya klibi belirli
bir noktadan itibaren izlemek istiyorsan›z kullan›fll›d›r. Kaç tane küçük resmin
gösterilece¤ini belirleyebilirsiniz. Bu indeks ekran›ndan çekim iflaretleri
ekleme ve silme gibi di¤er ifllemleri de gerçeklefltirebilirsiniz.

‹stedi¤iniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için SET tufluna
bas›n.

                      seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

                       indeks ekran› görüntülenir ve burada klipten belirli
aral›klarla al›nan karelerin küçültülmüfl resimleri bulunur. Küçük resim
alt›ndaki süre kodu, karenin süre kodunu belirtir.
Daha fazla veya az küçültülmüfl resim göstererek kareler aras›ndaki
sabit entervali de¤ifltirebilirsiniz. Daha fazla küçük resim görüntülemek
için klip menüsünü aç›n ve                               seçimi yap›n ve sonra
SET tufluna bas›n. Daha az küçük resim görüntülemek için
                              seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
Klip indeks ekran›na geri dönmek için INDEX tufluna bas›n.

Küçük resim
simgesi: Klip indeks
ekran›ndaki küçük
klip resmin küçük
resim simgesine
sahip kareden
al›nd›¤›n› belirtir.

Görüntülenen
karenin süre kodu
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NOTLAR

Bu indeks ekran›nda bir klip izlemesi tamamland›ktan sonra,
        indeks ekran›ndan önce aç›lm›fl olan indeks ekran› görüntülenir.

‹ndeks Ekran› Çekim ‹flaretleri Ekleme veya Silme
                      indeks ekran› veya                        indeks ekran›ndan, bir
kareye/kareden çekim iflareti ekleyebilir/silebilirsiniz. Her iki çekim iflareti,
sadece       veya sadece        iflareti silinebilir.

Çekim ‹flareti Ekleme
                    indeks ekran›n› veya                        indeks ekran›n› aç›n.
‹stedi¤iniz kareyi (küçük resim) seçin ve sonra klip menüsünü açmak
için SET tufluna bas›n.
                                veya                                  seçimi yap›n ve sonra
SET tufluna bas›n.

Klip bilgisi ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tuflun bas›n.

Bir önceki ekrana geri dönülür ve seçilen çekim iflareti seçilen klibin
küçük resmi yan›nda görüntülenir.
‹fllemi iptal etmek için, [Cancel] seçimi yap›n.

Çekim ‹flaretini Silme

                    indeks ekran›n› veya                        indeks ekran›n› aç›n.
‹stedi¤iniz kareyi (küçük resim) seçin ve sonra klip menüsünü açmak
için SET tufluna bas›n.
                                veya                                  seçimi yap›n ve sonra
SET tufluna bas›n.

Klip bilgisi ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tuflun bas›n.

Seçilen iflaret silinir ve bir önceki ekrana geri dönülür.

Karede çekim iflareti yoksa                     indeks ekran›nda
görüntülenmez.

‹fllemi iptal etmek için, [Cancel] seçimi yap›n.

NOTLAR

Atanabilir tufllardan biri                        veya                        seçene¤ine
(      107) atan›rsa, çekim iflaretleri atanabilir. Kablosuz kumada cihaz›
üzerindeki SHOT1 tuflunu kullanarak da       iflareti ekleyebilirsiniz.

Tek bir klibe en fazla 100 çekim iflareti (      ve      birlikte) eklenebilir.
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Tufla basman›zla kameran›n çekim iflaretini eklemesi aras›nda 0,5 saniyelik
bir gecikme olabilir.

Klibin Küçük Resmini De¤ifltirme
Klip indeks ekran›nda gösterilen küçük resim, [Shot Mark] indeks ekran›nda
veya [Expand Clip] indeks ekran›nda gösterilen küçük bir kare ile
de¤ifltirilebilir.

[Shot Mark] indeks ekran›n› veya [Expand Clip] indeks ekran›n› aç›n.

‹stedi¤iniz kareyi (küçük resim) seçin ve sonra klip menüsünü açmak
için SET tufluna bas›n.

[Set Index Picture] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Klip bilgi ekran› görüntülenir ve sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen kare, küçük resim olarak ayarlan›r ve bir önceki indeks ekran›na
geri dönülür. Seçilen karenin küçük resmi yan›nda        ö¤esi görüntülenir.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

NOTLAR

Bir klip, klip indeks ekran›ndan izlenirken, izleme ifllemi küçük resimden
ba¤›ms›z olarak klibin bafllang›c›ndan itibaren gerçekleflir.



Harici Ba¤lant›lar

Harici Ba¤lant›larVideo Ç›k›fl Yap›land›rmas›

HD/SD SDI (sadece               ), HDMI OUT ve HD/SD COMPONENT OUT
terminallerinden gelen video sinyali ç›k›fl›, klibin video yap›land›rmas›na, harici
monitör kapasitesine (HDMI OUT terminalinden video ç›k›fl› için) ve çeflitli
menü ayarlar›na ba¤l›d›r. AV veya VIDEO 2 terminalinden video ç›k›fl›, her
zaman 5 76/50i standard›nda olur.

‹fllem modlar›:

Terminalle Video Ç›k›fl› Yap›land›rmas›
Her bir terminal için video ç›k›fl› yap›land›rmas›n› görmek için afla¤›daki
tabloya bak›n. Gerekiyorsa, harici monitörde gösterilmek üzere ekran
göstergelerini videoya yerlefltirebilirsiniz (       143).

Terminalle Video Ç›k›fl› Yap›land›rmas›

(sadece               )

Kay›t çekim h›z›
/Çekim h›z› ç›k›fl› ç›k›fl› ç›k›fl› ç›k›fl› ç›k›fl› ç›k›fl› ç›k›fl›

1080/a¤›r veya
h›zl› çekim

720/a¤›r veya
h›zl› çekim

[      Video Setup]       [SDI Output] seçene¤ini [HD], [SD] veya [Off] olarak ayarlay›n.
[        LCD/VF Setup]        [HD Output] ([Zebra] alt›nda) seçene¤i [On] olarak ayarlan›rsa, zebra desenleri harici bir monitörde
görüntülenebilir. Bu durumda, HD/SD SDI terminalinden (sadece              ) ve HD/SD COMPONENT OUT terminalinden gelen ç›k›fl,
bunlar›n ayarlar›ndan ba¤›ms›z olarak HD olur.
Harici monitörün kapasitesine ba¤l› olarak video ç›k›fl›, otomatik olarak HD veya SD olarak de¤iflir.
[       Video Setup]       [Component Output] seçene¤ini [HD] veya [SD] olarak ayarlay›n.
HDMI OUT terminali ç›k›fl› SD (576/50P) oldu¤unda, HD/SD SDI terminali ç›k›fl› da 576/50P olur.
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NOTLAR

              Kamera HDMI OUT terminali arac›l›¤› ile harici bir monitöre
ba¤land›¤›nda, HD/SD SDI terminalinden video sinyali ç›k›fl›, HDMI OUT
terminaliyle ayn› olur.

SD Ç›k›fl›
HD video (16:9 en/boy oran›) dönüfltürülüp SD video (4:3 en/boy oran›) olarak
ç›k›fl yap›ld›¤›nda bunun harici monitörde nas›l görünece¤ini belirleyebilirsiniz.

[SD Output] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler
Görüntü soldan ve sa¤dan s›k›flt›r›l›r ve böylece görüntünün
tamam› ekrana s›¤ar. Harici monitör de 16:9 en/boy oran›na
sahipse, görüntü normal görüntülenir.

16:9 en/boy oran› korunur ancak görüntünün alt›na ve üstüne
siyah sinemaskop bantlar eklenir.

Görüntü soldan ve sa¤dan k›rp›l›r ve böylece görüntünün orta
k›sm› ekrana s›¤ar.

ayar› ayar› ayar›
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‹zleme veya kay›t ifllemi için kameray› harici bir monitöre ba¤lad›¤›n›zda,
kamerada monitörde kullanmak istedi¤iniz terminalle eflleflen terminali
kullan›n. Sonra, video sinyali ç›k›fl› yap›land›rmas›n› seçin.
(      139). Kamera tüm video ç›k›fl terminallerinden efl zamanl› olarak video
ç›k›fl› yapabilir.

‹fllem modlar›:

Ba¤lant› fiemas›
Kamera HD/SD COMPONENT OUT terminali kullan›larak harici bir monitöre
ba¤land›¤›nda, iste¤e ba¤l› STV-250N Stereo Video Kablosu AV
terminalinden monitöre ba¤lanarak ses ç›k›fl› yap›l›r. Kameray› kompakt
güç adaptörünü kullanarak, flehir cereyan›yla beslemenizi öneririz.

sadece

terminali

terminali
Stereo Video
Kablosu
(‹ste¤e ba¤l›) terminali

BNC kablosu
(piyasada bulunur)

terminali

HDMI kablosu
(piyasada bulunur)

DTC-1500
Bileflen

Video Kablosu
(verilir)

BNC kablosu
(piyasada mevcut)
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HD/SD SDI Terminalini Kullanma
HD/SD SDI terminalinden dijital sinyal ç›k›fl›, video sinyalini, ses sinyalini ve
süre kodu sinyalini içerir. Gerekiyorsa, ç›k›fl› HD veya SD olarak de¤ifltirmek
için afla¤›daki prosedürü uygulay›n. Ç›k›fl›n kapat›lmas› kamera gücünden
tasarruf eder.

[SDI Output] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

[HD] seçildi¤inde, baflka ayar yap›lmas› gerekmez. [SD] seçilmiflse,
SD ç›k›fl yöntemi seçilebilir (      140).

 NOTLAR

Gerekiyorsa, ekran göstergelerini harici monitörde gösterilmek üzere
videoya yerlefltirebilirsiniz (      143).

HDMI OUT Terminalini Kullanma
HDMI OUT terminali, dijital bir ba¤lant› olana¤› ve hem video hem de ses
sinyali için ç›k›fl olanaklar› da sa¤lar. Harici monitörün kapasitesine ba¤l›
olarak, ç›k›fl sinyali otomatik olarak HD veya SD olarak de¤iflir.

NOTLAR

Kamera DVI monitörlere ba¤land›¤›nda do¤ru ifllem yap›laca¤›na dair
garanti verilmez.

Video ç›k›fl›, monitöre ba¤l› olarak düzgün bir flekilde gerçekleflmeyebilir.
Bu durumda baflka bir terminal kullan›n.

Gerekiyorsa, ekran göstergelerini harici monitörde gösterilmek üzere
videoya yerlefltirebilirsiniz (     143).

SD ç›k›fl yöntemini belirleyebilirsiniz (      140).

HD/SD COMPONENT OUT Terminalini Kullanma
HD/SD COMPONENT OUT terminali, bir analog HD veya SD video sinyali
ç›k›fl› yapar. Gerekiyorsa, ç›k›fl› HD veya SD olarak de¤ifltirmek için afla¤›daki
prosedürü uygulay›n.

[Component Output] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

[HD] seçildi¤inde, baflka ayar yap›lmas› gerekmez. [SD] seçilmiflse,
SD ç›k›fl yöntemi seçilebilir (      140).



Harici Ba¤lant›larHarici Bir Monitöre Ba¤lant›

NOTLAR

Gerekiyorsa, ekran göstergelerini harici monitörde gösterilmek üzere videoya
yerlefltirebilirsiniz (       143).

AV veya VIDEO 2 Terminalini Kullanma
AV terminali veya VIDEO 2 terminalinden video ç›k›fl› yap›ld›¤›nda, video
sinyali bir analog SD kompozit video sinyaline dönüfltürülür. VIDEO 2
terminali sadece video ç›k›fl› yaparken, AV terminali ses ç›k›fl› da yapar.
SD ç›k›fl yöntemini belirleyebilirsiniz (      140).

NOTLAR

Gerekiyorsa, ekran göstergelerini harici monitörde gösterilmek üzere
videoya yerlefltirebilirsiniz (      143).

Bir klip 4:3 en/boy oran›na sahip bir monitörde izlendi¤inde, monitör WSS
sistemiyle uyumluysa otomatik olarak genifl ekran moduna geçer.

Ekran Göstergelerini Harici bir Monitörde Görünmesi
‹çin Yerlefltirme
Ekran göstergelerini, HD/SD SDI terminali (sadece              ), HDMI OUT
terminali, HD/SD COMPONENT OUT terminali, AV terminali veya
VIDEO 2 terminalinden video ç›k›fl›na yerlefltirebilirsiniz . Bu durumda ekran
göstergeleri harici bir monitörde görüntülenir. Bu ifllevi, HD ve SD ç›k›fl›
için ayr› ayr› [Off] olarak ayarlaman›z gerekir. Bu ayar kay›tlar›n›z› etkilemez.

[HD Onscreen Disp.] veya [SD Onscreen Disp.] alt menüsünü aç›n.

[On] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekran›n sa¤ taraf›nda          ö¤esi görüntülenir ([       LCD/VF Setup]
       [Custom Display]        [Output Display] seçene¤i [On] olarak
ayarland›¤›nda).

[        Video Setup]         [SD Output] seçene¤i [Side Crop] olarak
ayarlan›rsa, ekran göstergeleri SD ç›k›fl› için harici bir monitörde
görüntülenmez.

NOTLAR
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Kamera HD/SD SDI terminali (sadece               ), HDMI OUT terminali, AV
terminali veya       (kulakl›k) terminalinden ses ç›k›fl› yapabilir. AV terminali
veya       (kulakl›k) terminalinden ses ç›k›fl› oldu¤unda, ç›k›fl kanal› gibi
ayarlar yap›land›r›labilir. AV terminalinden ses ç›k›fl› oldu¤unda, ç›k›fl seviyesi
belirlenebilir.

Ekli Ses
Ekli ses, ses sinyalinin HD/SD SDI terminalinden ç›k›fl› olan video sinyali
boyunca yerlefltirilmesi anlam›na gelir. [Video Setup]        [SDI Output]
ayar› [HD] veya [SD] olarak ayarland›¤›nda, kamera otomatik olarak ses
eklemesi yapar.

‹fllem modlar›:

Videonun ‹zlenen Sesle Senkronize Edilmesi
AV terminali veya       (kulakl›k) terminalinden ses ç›k›fl› oldu¤unda, ses
sinyalini video sinyaliyle senkronize edebilir veya kameran›n gerçek zamanl›
ses ç›k›fl› yapmas›n› sa¤layabilirsiniz. Gerçek zamanl› ses ç›k›fl› oldu¤unda
k›smi bir gecikme olabilir. Ancak, ayardan ba¤›ms›z olarak, kay›tl› ses ve
video sinyalleri senkronize edilir.

‹fllem modlar›:

[Monitor Delay] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler

Ses ve video sinyallerini senkronize eder.
Sesin gerçek zamanl› izlenmesini sa¤lar.
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Ses Kanal›n› Seçme
AV terminali veya      (kulakl›k) terminalinden ç›k›fl› yap›lacak ses kanal›n›
seçebilirsiniz.

‹fllem modlar›:

[Channel] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler

CH1 kanal›nda gelen ses ç›k›fl› sol kanaldan, CH2 kanal›ndan
gelen ses ç›k›fl› ise sa¤ kanaldan ç›kar.

CH1 kanal›ndan gelen ses ç›k›fl› hem sol hem de sa¤
kanaldan ç›k›fl yapar.

CH2 kanal›ndan gelen ses ç›k›fl› hem sol hem de sa¤
kanaldan ç›k›fl yapar.

CH1 ve CH2 kanallar›ndan gelen ses birlefltirilir ve ç›k›fl hem
sol hem de sa¤ kanaldan yap›l›r.

 NOTLAR

Atanabilir tufllardan biri [Audio Output CH] (       107) olarak ayarland›¤›nda
ses kanal› de¤ifltirilebilir.

AV Terminalinin Ç›k›fl Seviyesini Belirleme

AV terminalinden yap›lacak ses ç›k›fl›n›n ses ç›k›fl seviyesi belirlenebilir.

‹fllem modlar›:

Ses ç›k›fl› [Level] alt menüsünü aç›n.

‹stedi¤iniz seviyeyi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler

Ses ç›k›fl seviyesi normaldir.
Ses ç›k›fl seviyesi 6 dB üzerindedir.

 NOTLAR

Bu ayar, kulakl›klar›n ses ç›k›fl›n› etkilemez.
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Size verilen Canon XF Yard›mc› Program› CD'sinde bulunan yaz›l›m›
kullanarak kameradaki klipleri bilgisayara aktararak kaydedebilirsiniz. CD'de
flunlar bulunur:

Canon XF Yard›mc› Program›: Kliplerin bilgisayara aktar›lmas›, izlemesi,
videonun kontrolü ve kliplerin yönetilmesi için taray›c›d›r.
Lineer olmayan düzenleme (NLE) yaz›l›m› için eklentiler: Eklentiler, klipleri
bir bilgisayardan veya bir CF kart›ndan (USB okuyucu arac›l›¤›yla bilgisayara
ba¤lanarak) NLE yaz›l›m›na aktarman›z› sa¤lar. fiu eklentiler vard›r.

- Avid Media Access için Canon XF Eklentisi (Windows kullanan bilgisayarlar
    için)
- Final Cut Pro için Canon XF Eklentisi (Mac OS kullanan makineler için)

Bu kullan›m k›lavuzunda her bir modül için ayr›nt›l› bilgi vard›r. K›lavuzlara
eriflmekle ilgili ayr›nt›lar için Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzlar›n› Görüntüleme
(      153) konusuna bak›n.

‹fllem modlar›:

Sistemin Gereksinimleri

Canon XF Yard›mc› Program›

veya
veya veya

uyumlu
önerilir

önerilir
Power PC ile uyumlu de¤il)

Kullan›labilir hard disk alan› Yükleme:

Ekran
çözünürlük,

16 bit renk (yo¤un renk) (32000 renk)
çözünürlük,

Sadece 32-bit sürümü
32-bit ve 64-bit sürümleri.

Avid Media Access için Canon XF Eklentisi

Gerekli uygulama Avid Media Composer 4.05 veya üzeri (Windows sürümü)

Mac OS sürümü ile uyumlu de¤il.

Uygulaman›n sistem gereksinimleri için, uygulaman›n resmi web sitesine
baflvurun.
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Final Cut Pro için Canon XF Eklentisi

Final Cut Pro 6.0.3 veya üzeriGerekli uygulama

Uygulaman›n sistem gereksinimleri için, uygulaman›n resmi web sitesine
baflvurun.

NOTLAR

Bilgisayar›n›z sistemin gereksinimlerini karfl›lasa bile yaz›l›mla düzgün
ifllem yap›laca¤›n›n garantisi verilmez.

Canon XF Yard›mc› Program›n› Yükleme ve Kald›rma (Windows)

Canon XF Yard›mc› Program›n› Yükleme

Canon XF Yard›mc› Program› yaz›l›m›n› yüklemek için afla¤›daki prosedürü
gerçeklefltirin. Yükleme ifllemi esnas›nda ekranda ‹ngilizce, Frans›zca,
‹talyanca, Almanca veya ‹spanyolca dil seçeneklerinin görüntülenece¤ini
ancak geri kalan uygulama menüleri ve mesajlar›nda sadece ‹ngilizce
seçene¤inin kullan›labilece¤ini unutmay›n.

Canon XF Yard›mc› Program› CD'sini bilgisayara tak›n.

Yükleme ekran› görüntülenir. Bu ekran görüntülenmezse, afla¤›daki
ad›mlara geçin.

Windows Vista ve Windows 7: AutoPlay penceresi görüntülendi¤inde
[Run SETUP.EXE] ö¤esini seçin.
Windows Vista, Windows 7 ve Windows XP: [Computer] (Windows
Vista ve Windows 7) veya [My Computer] (Windows XP) ö¤esini
aç›n ve CD'nin bulundu¤u sürücü simgesini çift t›klay›n.

Bölgenizi seçin.

[Asia] veya [Oceania] seçtiyseniz, 4. ad›ma geçin.
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Yükleme esnas›nda görüntülenecek dili seçin.

Bir yükleme yöntemi belirleyin ve sonra [OK] ö¤esini t›klay›n.

[Easy Installation] yükleme yöntemini seçtiyseniz 7. ad›ma geçin.

Yüklenecek yaz›l›m› ve hedef klasörü seçin. Sonra, [Next] ö¤esini
t›klay›n.
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[Install] ö¤esini t›klay›n.

Lisans sözleflmesini okuyun ve yüklemeyi bafllatmak için [Yes] ö¤esini t›klay›n.

[Yes] d›fl›nda bir seçim yap›l›rsa yaz›l›m yüklenemez.
Yükleme ifllemi tamamland›ktan sonra ekranda [Installation has
completed successfully.] mesaj› görüntülenir.
‹fllemi iptal etmek için [Cancel] ö¤esini t›klayabilirsiniz.

[Next] ö¤esini t›klay›n ve sonra [Finish] ö¤esini t›klay›n.

CD'yi bilgisayardan ç›kar›n.

Canon XF Yard›mc› Program›n› Kald›rma

Bafllat menüsünden [All Programs]        [Canon Utilities] [Canon XF
Utility]        [Uninstall Canon XF Utility] ö¤esini seçin.

Bir ifllem do¤rulama ekran› görüntülenir.

Yaz›l›m› kald›rmaya bafllamak için [Yes] ö¤esini t›klay›n.

Yaz›l›m kald›r›ld›¤›nda ekranda [The software has been successfully
uninstalled] mesaj› görüntülenir.

[OK] ö¤esini t›klay›n.

Avid Media Access için Canon XF Eklentisini Kald›rma

Kontrol Panelinde, [Programs and Features] (Windows Vista/Windows
7) veya [Add or Remove Programs] (Windows XP) ö¤esini aç›n.

Yüklü programlar›n bir listesi görüntülenir.

[Canon XF Plugin for Avid Media Access] ö¤esini seçin.

[Uninstall]/[Uninstall/Change] (Windows Vista/Windows 7) veya
[Change/Remove] (Windows XP) ö¤esini t›klay›n.

Ekran aç›klamalar›n› uygulay›n.

Canon XF MPEG2 Decoder Ö¤esini Kald›rma

Kontrol Panelinde, [Programs and Features] (Windows Vista/Windows 7)
veya [Add or Remove Programs] (Windows XP) ö¤esini aç›n

Yüklü programlar›n bir listesi görüntülenir.

[Canon XF MPEG2 Decoder] ö¤esini seçin.
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[Uninstall]/[Uninstall/Change] (Windows Vista/Windows 7) veya
[Change/Remove] (Windows XP) ö¤esini t›klay›n.

Ekran aç›klamalar›n› uygulay›n.

Avid Media Access için Canon XF Eklentisini Kald›rma
Aç›klamalar

[Start] menüsünden, [All Programs]        [Canon Utilities] [Canon XF
Plugin for Avid Media Access]         [Uninstall Canon XF Plugin for Avid
Media Access Instruction Manual] ö¤esini aç›n.

‹fllem do¤rulama ekran› görüntülendi¤inde [Yes] ve sonra [OK]
ö¤esini t›klay›n.

Canon XF Yard›mc› Program›n› Yükleme ve Kald›rma
(Mac OS)

Canon XF Yard›mc› Program›n› Yükleme

Canon XF Yard›mc› Program› CD'sini bilgisayara tak›n.

Masaüstünde Canon XF Yard›mc› Program› simgesi görüntülenir.

Simgeyi çift t›klay›n ve sonra [XFInstaller] ö¤esini çift t›klay›n.

Yükleme ekran› görüntülenir.

Bölgenizi seçin.

[Install] ö¤esini t›klay›n.
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Yükleme yöntemini belirleyin ve sonra [Next] ö¤esini t›klay›n.

Lisans sözleflmesini okuyun ve [Agree] ö¤esini t›klay›n.
[Agree] d›fl›nda bir seçim yap›l›rsa yaz›l›m yüklenemez.

[Easy Installation] yükleme yöntemini seçtiyseniz 8. ad›ma geçin.

 Yüklemek üzere yaz›l›m› seçin ve sonra [Next] ö¤esini t›klay›n.

Yüklemeyi bafllatmak için [Next] ö¤esini t›klay›n.

Yükleme ifllemi tamamland›ktan sonra ekranda [Installation has finished.]
mesaj› görüntülenir.



Harici Ba¤lant›lar  Kliplerin Bilgisayara Kayd›

[Finish] ö¤esini t›klay›n ve sonra CD'yi bilgisayardan ç›kar›n.

Yaz›l›m› Kald›rma

[Applications] seçene¤inden [Canon Utilities] ö¤esini aç›n.

[Canon XF Utility] ö¤esini çöp kutusuna [Trash] tafl›y›n.

Final Cut Pro için Canon XF Eklentisini Kald›rma

fiu dosyay› çöp kutusuna [Trash] tafl›y›n.

/Library/Application Support/ProApps/MIO/RAD/Plugins/
CanonXF.RADPlug

Canon XF MPEG2 Decoder Ö¤esini Kald›rma
fiu dosyay› çöp kutusuna [Trash] tafl›y›n.

/Library/QuickTime/XFMpeg2Dec.component

Final Cut Pro için Canon XF Eklentisini Kald›rma
Aç›klamalar

[Applications] seçene¤inden [Canon Utilities] ö¤esini aç›n.

[Canon XF Plugin for Final Cut Pro] ö¤esini çöp kutusuna [Trash] tafl›y›n.



[Applications] seçene¤inden [Canon Utilities]      [Canon XF Utility]
[Canon XF Utility Instruction Manual] ö¤esini seçin.

Dil klasörünü aç›n ve PDF dosyas›n› çift t›klay›n.

Kliplerin Bilgisayara Kayd› Harici Ba¤lant›lar

Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzlar›n› Görüntüleme
Yaz›l›m›n kullan›lmas›yla ilgili ayr›nt›lar için her bir modülün kullan›m k›lavuzuna

(PDF dosyas›) baflvurun. Kullan›m k›lavuzlar› yaz›l›mla birlikte yüklüdür.

Windows kullanan bilgisayarlar için Adobe® Reader® gerekir.

Canon XF Yard›mc› Program› Kullan›m K›lavuzunu Görüntüleme
Windows:

Bafllat menüsünden [All Programs]    [Canon Utilities]
[Canon XF Utility]       [Canon XF Utility Instruction Manual]
ö¤esini seçin.
Kullan›m k›lavuzu dilini seçin.

Dil klasörünü aç›n ve PDF dosyas›n› çift t›klay›n.

Kullan›m k›lavuzunu görmek için Canon XF Yard›mc› Program› yaz›l›m›n›
bafllat›p, sonra [Help]      [View instruction manual] ö¤esini de seçebilirsiniz.

Eklenti Aç›klamalar›n› Görüntüleme
Avid Media Access için Canon XF Eklentisi Aç›klamalar›

Bafllat menüsünden, [All Programs]     [Canon Utilities]
[Canon XF Plugin for Avid Media Access]     [Canon XF
Plugin for Avid Media Access Instruction Manual] ö¤esini aç›n.

‹stedi¤iniz dili seçin.

Final Cut Pro için Canon XF Eklentisi Aç›klamalar›:

[Applications] seçene¤inden, [Canon Utilities]     [Canon XF Plugin for
Final Cut Pro]      [Canon XF Plugin for Final Cut Pro Instruction Manual] ö¤esini aç›n.
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Foto¤raf kaydedilirken SD kart eriflim göstergesi yan›p söner.

Foto¤raflar

Foto¤raf Çekme Foto¤raflar

Kamera            modundayken foto¤raf çekebilir veya kamera
modundayken bir klipten foto¤raf çekimi yapabilirsiniz. Foto¤raflar
SD karta kaydedilir.            modunda foto¤raf boyutu 1920x1080* olur.
           modunda foto¤raf boyutu, foto¤raf›n çekildi¤i klibin çözünürlük
ayar›na ba¤l›d›r.  Klip 1920x1080 veya 1440x1080 boyutundaysa, foto¤raf
boyutu 1920x1080 olur. Klip 1280x720 boyutundaysa, foto¤raf boyutu
1280x720 olur.

* Bu boyutta kamera, 1 GB'l›k SD karta yaklafl›k 670 foto¤raf kaydedebilir.

CAMERA Modunda Foto¤raf Çekme
Kamera bir klip kayd› yaparken veya kay›tta duraklatma modundayken
foto¤raf çekimi yap›labilir.  Çekim öncesinde bir özel resim dosyas› seçilirse,
bu dosya foto¤rafla birlikte kaydedilir (     109). Foto¤raf çekmek için önce atanabilir
tufllardan birini [Photo] seçene¤ine atay›n veya kablosuz kumanda cihaz›n› kullan›n.

‹fllem modlar›:

Atanabilir tufllardan birini [Photo] seçene¤ine atay›n (     107).
 Kablosuz kumanda cihaz› kullan›ld›¤›nda bu ad›m gerekli de¤ildir.

Foto¤raf çekmek için atanabilir tufla bas›n.
Alternatif olarak, kablosuz kumanda cihaz›n›n PHOTO tufluna bas›n.
Ekran›n sa¤ üst k›sm›nda        ö¤esi ve kalan foto¤raf çekimi say›s›
görüntülenir.

Özel bir resim dosyas› seçilirse, bu dosya foto¤rafla birlikte kaydedilir.



 Foto¤raf ÇekmeFoto¤raflar

MEDIA Modunda Foto¤raf Çekme
Bir klipten kay›tta duraklatma modunda foto¤raf çekilebilir. Foto¤raf çekmek
için önce atanabilir tufllardan birini [Photo] seçene¤ine atay›n veya kablosuz
kumanda cihaz›n› kullan›n.

‹fllem modlar›:

 Atanabilir tufllardan birini [Photo] seçene¤ine atay›n (      107).
Kablosuz kumanda cihaz› kullan›ld›¤›nda bu ad›m gerekli de¤ildir.

‹stedi¤iniz klibi seçin ve izlemeyi bafllatmak için           tufluna
bas›n.

Foto¤raf almak istedi¤iniz noktada izlemeyi duraklat›n.

Foto¤raf çekmek için atanabilir tufla bas›n.

Alternatif olarak, kablosuz kumanda cihaz›n›n PHOTO tufluna bas›n.

Kamera deklanflörü serbest b›rak›l›rsa ekran k›sa bir süre karar›r.

Ekran›n sa¤ üst k›sm›nda        ö¤esi ve kalan foto¤raf çekimi say›s›
görüntülenir.

Foto¤raf kaydedilirken SD kart eriflim göstergesi yan›p söner.

‹zlemeyi duraklatmak için     tufluna bas›n.

ÖNEML‹
SD kart eriflim göstergesi yan›p sönerken afla¤›daki önlemleri al›n.
Aksi takdirde kal›c› veri kayb› olabilir.

Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
SD kart› ç›karmay›n.

NOTLAR
SD kart üzerindeki LOCK dü¤mesi yazmaya karfl› koruma konumuna
ayarlanm›flsa foto¤raf kayd› yap›lamaz. LOCK dü¤mesinin konumunu
çekim öncesinde de¤ifltirin.

[Other Functions]     [Custom Function]     [Scan Reverse Rec] ayar›,
[On] olarak ayarlansa bile foto¤raflar çevrilemez.



Foto¤raf ‹zleme Foto¤raflar

Kamera ile çekti¤iniz foto¤raflar› izleyebilirsiniz.

‹fllem modlar›:

[Photos] ‹ndeks Ekran›n› Görüntüleme
Foto¤raflar› görmek için [Photos] indeks ekran›n›
görüntüleyin.

 dü¤mesi üzerindeki tuflu bas›l› tutun ve MEDIA
 yönünde kayd›r›n.

Kamera            moduna geçer ve klip indeks ekran›
görüntülenir.

INDEX tufluna bas›n.

‹ndeks ekran› seçim menüsü görüntülenir.

[Photo] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

[Photos] indeks ekran› görüntülenir.

Foto¤raflar›n izlenmesi tamamland›ktan sonra, klip indeks ekran›na
geri dönmek için INDEX tufluna bas›n.

Foto¤raflar› ‹zleme

Turuncu seçim çerçevesini istedi¤iniz foto¤rafa getirin.

Foto¤raf› görmek için           tufluna bas›n.

Foto¤raf izleme ekran› görüntülenir ve seçilen foto¤raf ekrana
getirilir.

Önceki/sonraki foto¤rafa geçmek için                   tufllar›n› kullan›n.

Histogram› ve di¤er ekran göstergelerini göstermek/gizlemek için
DISPLAY tufluna bas›n.

[Photos] indeks ekran›na geri dönmek için      tufluna bas›n.

ÖNEML‹
SD kart eriflim göstergesi yan›p sönerken afla¤›daki önlemleri al›n.
Aksi takdirde kal›c› veri kayb› olabilir.

Güç kayna¤›n› kesmeyin veya kameray› kapatmay›n.
SD kart› ç›karmay›n.

Afla¤›daki foto¤raflar düzgün bir flekilde görüntülenemez.
Bu kamera ile çekilmemifl foto¤raflar.
Bir bilgisayarda oluflturulmufl veya düzenlenmifl foto¤raflar.
Dosya adlar› de¤ifltirilmifl foto¤raflar.



Foto¤raf ‹fllemleriFoto¤raflar

Bir foto¤raf› korumaya almak veya korumas›n› kald›rmak, bir foto¤raf› silmek
veya foto¤rafa ekli bir özel resim dosyas›n› kopyalamak için foto¤raf menüsünü
kullanabilirsiniz. Foto¤raf menüsünü [Photos] indeks ekran›ndan veya foto¤raf
izleme ekran›ndan görüntüleyebilirsiniz.

Foto¤raf Menüsünü Kullanma
[Photos] indeks ekran›ndan bir foto¤raf seçin ve sonra SET tufluna
 bas›n.

Bir foto¤raf› izliyorsan›z sadece SET tufluna bas›n.
Foto¤raf menüsü görüntülenir. Kullan›labilir ifllevler foto¤raf›n ayarlar›na
ba¤l›d›r.

‹stedi¤iniz ifllevi belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Foto¤raflar› Silme

Art›k ihtiyaç duymad›¤›n›z bir foto¤raf› silebilirsiniz. Ancak bu
durumda, foto¤rafa ekli özel resim dosyas› da silinir. Foto¤raflar,
foto¤raf izleme ekran›ndan veya [Photos] indeks ekran›ndan tek
seferde silinebilir.

‹fllem modlar›:

‹zleme Ekran›ndan Bir Foto¤raf› Silme
Silinecek foto¤raf› görüntüleyin (     157).

Foto¤raf menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Delete] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekranda sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Seçilen foto¤raf silinir ve bir sonraki foto¤raf görüntülenir.
Foto¤rafa özel bir resim dosyas› eklenmiflse, bu dosya da silinir.

‹fllem do¤rulama mesaj› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

‹ndeks Ekran›ndan Bir Foto¤raf› Silme
[Photos] Indeks Ekran›n› aç›n (     157).

Turuncu seçim çerçevesini silinecek foto¤rafa getirin.

Foto¤raf menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Delete] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Ekranda sizden ifllemi onaylaman›z istenir.



Foto¤rafa özel bir resim dosyas› eklenmiflse, bu dosya da korumaya al›n›r.

Foto¤raf ‹fllemleri Foto¤raflar

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.
‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Seçilen foto¤raf silinir.

Foto¤rafa özel bir resim dosyas› eklenmiflse, bu dosya da silinir.

‹fllem do¤rulama mesaj› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

Tüm Foto¤raflar› Silme
[Delete All Photos] alt menüsünü aç›n.
[    Other Functions]     [Delete All Photos]

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

SD kart›ndaki tüm foto¤raflar silinir.
‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Foto¤raflar silinirken, ifllemi iptal etmek için SET tufluna bas›n.

‹fllem do¤rulama mesaj› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

ÖNEML‹
Foto¤raflar› silerken dikkatli olun. Silinen foto¤raflar geri kurtar›lamaz.

NOTLAR
Koruma alt›ndaki foto¤raflar silinemez.

Foto¤raflar› Korumaya Alma
Kazara silinmelerini önlemek için foto¤raflar› korumaya alabilirsiniz.
Böyle bir foto¤rafa ekli özel resim dosyas› da korumaya al›n›r.
Foto¤raflar, foto¤raf izleme ekran›ndan veya [Photos] indeks ekran›ndan
korumaya al›n›r.

‹fllem modlar›:

Bir Foto¤raf› ‹zleme Ekran›ndan Korumaya Alma

Korumaya al›nacak foto¤raf› görüntüleyin.
Foto¤raflar› Görüntüleme konusuna (     157) bak›n.

Foto¤raf menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Protect] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Korumal› bir foto¤raftan koruma ayarlar›n› kald›rmak için
[Unprotect] seçimi yap›n.

Ekranda sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.

Seçilen foto¤raf korumaya al›n›r ve ekran›n sol alt k›sm›nda ö¤esi
    görüntülenir.



‹fllem do¤rulama mesaj› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

Foto¤raf ‹fllemleriFoto¤raflar

Bir Foto¤raf› ‹ndeks Ekran›ndan Korumaya Alma

[Photos] Indeks Ekran›n› aç›n.

 Foto¤raflar› Görüntüleme konusuna (     157) bak›n.

Turuncu seçim çerçevesini korumaya al›nacak foto¤rafa getirin.

Foto¤raf menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Protect] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Korumal› bir foto¤raftan koruma ayarlar›n› kald›rmak için
[Unprotect] seçimi yap›n.

Ekranda sizden ifllemi onaylaman›z istenir.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen foto¤raf korumaya al›n›r ve foto¤raf›n küçük resmi yan›nda
    ö¤esi görüntülenir.

‹fllemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yap›n.
Foto¤rafa özel bir resim dosyas› eklenmiflse, bu dosya da korumaya al›n›r.

ÖNEML‹
Bir SD kart›n bafllat›lmas›, korumal› foto¤raflar ve özel resim dosyalar›
dahil kart›n içindeki veriyi kal›c› olarak siler.

Özel Resim Dosyalar›n› Kopyalama
Bir foto¤rafa ekli özel resim dosyas›n› kameraya kopyalayabilirsiniz.
Özel resim dosyas› foto¤raf izleme ekran›ndan veya [Photos] indeks
ekran›ndan kopyalanabilir.

‹fllem modlar›:

Bir Dosyay› ‹zleme Ekran›ndan Kopyalama
Kopyalanacak özel resim dosyal› foto¤raf› görüntüleyin.

Foto¤raflar› Görüntüleme konusuna (     157) bak›n.

Foto¤raf menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Copy     File] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kameradaki ilk dosya dizisini gösteren turuncu seçim çerçevesiyle
[     Data 1/3] ekran› görüntülenir.

Alternatif olarak, CUSTOM PICT tufluna basabilirsiniz.

[      Data 2/3] ve [       Data 3/3] ekranlar›n› görüntülemek için joystick'i
yukar›/afla¤› itin veya SELECT kadran›n› çevirin.

Kamerada istedi¤iniz dosya dizisini seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen foto¤rafa ekli özel resim dosyas›, bu dizideki dosyan›n üzerine
yaz›larak kopyalan›r.



Foto¤raf numaralar›, kameraya kaydedilmifl en son foto¤raftan
itibaren bafllat›l›r.

Foto¤raf ‹fllemleri Foto¤raflar

Bir Dosyay› ‹ndeks Ekran›ndan Kopyalama

[Photos] Indeks Ekran›n› aç›n.

Foto¤raflar› Görüntüleme konusuna (     157) bak›n.

Turuncu seçim çerçevesini kopyalanacak özel resim dosyal›
foto¤rafa getirin.

Foto¤raf menüsünü açmak için SET tufluna bas›n.

[Copy      File] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Kameradaki ilk dosya dizisini gösteren turuncu seçim çerçevesiyle
[     Data 1/3] ekran› görüntülenir.

Alternatif olarak, CUSTOM PICT. tufluna basabilirsiniz.

[     Data 2/3] ve [     Data 3/3] ekranlar›n› görüntülemek için joystick'i
yukar›/afla¤› itin veya SELECT kadran›n› çevirin.

Kamerada istedi¤iniz dosya dizisini seçin ve sonra SET tufluna bas›n.

[OK] seçimi yap›n ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçilen foto¤rafa ekli özel resim dosyas›, bu dizideki dosyan›n üzerine
yaz›larak kopyalan›r.

‹fllem do¤rulama mesaj› görüntülendi¤inde SET tufluna bas›n.

NOTLAR
Bir özel resim dosyas›n› korumaya al›nm›fl bir diziye kopyalayamazs›n›z.

Foto¤raf Numaraland›rma
Foto¤raflara otomatik olarak 0101 ila 9900 aras›nda ard›fl›k numaralar
atan›r ve bunlar en fazla 100 foto¤raf içeren klasörlerde saklan›r.
Klasörler 101 ila 998 aras›nda numaraland›r›l›r. Kullan›lacak foto¤raf
numaraland›rma yöntemi seçilebilir.

Foto¤raf numaras›, dosyan›n SD karttaki ad›n› ve yerini gösterir. Örne¤in,
101-0107 numaral› bir foto¤raf, “IMG_ 0107 .jpg” dosyas› olarak “
DCIM\ 101 CANON” klasöründe bulunur.

‹fllem modlar›:

[Photo Numbering] alt menüsünü aç›n.

[    Other Functions]     [Photo Numbering]

‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve sonra SET tufluna bas›n.

Seçenekler
[Reset]: Foto¤raf numaraland›rmas› yeni bir SD kart tak›ld›¤›nda 101-0101

de¤erinden yeniden bafllar. Bir SD kart›nda önceden kaydedilmifl
foto¤raflar varsa, foto¤raf numaras› SD karta kaydedilmifl olan son
foto¤raf numaras›ndan itibaren devam eder.

[Continu.]:



[Continu.] ayar›n› kullanman›z› öneririz.

Foto¤raf ‹fllemleriFoto¤raflar

NOTLAR

[Continu.] seçilmiflse ve SD kartta önceden kaydedilmifl çok say›da
foto¤raf varsa, yeni bir foto¤raf, SD karta kaydedilmifl en son foto¤raf›n
bir üstü de¤erinden bafllayarak yap›l›r.



Ek Bilgiler

Menü Seçenekleri Ek Bilgiler

Bir ö¤enin seçilmesiyle ilgili ayr›nt›lar için Menüleri Kullanma (      28) konusuna bak›n. Her bir ifllevle ilgili ayr›nt›lar için
baflvuru sayfas›na bak›n. Bir referans sayfas› olmayan menü ö¤eleri, tablolardan sonra aç›klan›r. Koyu renkli ayar
seçenekleri, varsay›lan de¤erleri belirtir. Kullan›lamayan menü ö¤eleri gri renkte gösterilir.

Belirli bir menüye do¤rudan geçmek için:

[        Camera Setup] menüsü (sadece            modu)

[ Camera Setup] menüsü
[ Audio Setup] menüsü
[ Video Setup] menüsü
[ LCD/VF Setup] menüsü
[  TC/UB Setup] menüsü
[ Other Functions] menüler

Menü Ö¤esi Alt Menü Ayar Seçenekleri



Ek Bilgiler Menü Seçenekleri

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

[Tele-converter]: Dijital tele dönüfltürücü ifllemini belirler. Bu özellik etkinlefltirildi¤inde, kameran›n odak uzunlu¤u
yaklafl›k 1,5 faktör oran›nda artt›r›l›r.

Görüntü dijital olarak ifllemden geçer, bu nedenle görüntü çözünürlü¤ünde bozulma olabilir.

[Wide Attach Lens]: ‹ste¤e ba¤l› WA-H82 Genifl Aksesuar tak›ld›¤›nda, en uygun görüntü sabitlemesini elde etmek
için bu ifllevi [WA-H82] olarak ayarlay›n. Bu durumda       Camera Setup]      [AF Mode]     [Speed] seçene¤i
otomatik olarak [Normal] de¤erine ayarlan›r.

[       Audio Setup] menüsü

[Photos] indeks ekran›nda kullan›lamaz.

[      Video Setup] menüsü

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi



[      LCD/VF Setup] menüsü

Ek BilgilerMenü Seçenekleri

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü



Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

Ek Bilgiler Menü Seçenekleri

[Photos] indeks ekran›nda kullan›lamaz.

[Metadata Display]: ‹zleme esnas›nda kayd›n tarih ve saatini ve/veya kamera verisini (enstantane h›z›, diyafram
de¤eri, gain) görüntüler.

[Audio Level]: [On] olarak ayarland›¤›nda ses seviyesi ölçeri görüntüler.



[Interval Counter]: [On] olarak ayarland›¤›nda enterval kayd› modu esnas›nda geri say›m› görüntüler.

Menü Seçenekleri Ek Bilgiler

[Custom Display] ayarlar›

[Remaining Battery]: Kalan pil göstergesi görüntülendi¤inde kontrol yapar.

[Normal]: Her zaman ekranda kal›r.

[Warning]: Sadece bir uyar› oldu¤unda görüntülenir.

[Remaining Rec Time]: Kalan kay›t süresini görüntüler.

[Normal]: Her zaman ekranda kal›r.
[Warning]: Sadece bir uyar› oldu¤unda görüntülenir.

[Rec Mode]: [On] olarak ayarland›¤›nda kay›t ifllemi göstergesini ekrana getirir (örne¤in, kay›tta duraklatma
modunda [STBY]).

[Time Code]: [On] olarak ayarlan›rsa süre kodunu görüntüler.

[Zoom Position]: Zoom göstergesi görüntülendi¤inde kontrol yapar.v

[Always On]: Her zaman ekranda kal›r.

[Normal]: Sadece zoom iflleminde görüntülenir.

[Light Metering]: [On] olarak ayarland›¤›nda, [<...> Camera Setup] [Light Metering] seçene¤i [Backlight] veya
[Spotlight] olarak ayarlanm›flsa ›fl›k ölçüm simgesi (      veya      ) görüntülenir.

[ND Filter]: ND filtresi göstergesi görüntülendi¤inde kontrol yapar.

[Normal]: Her zaman ekranda kal›r.

[Warning]: Sadece bir uyar› oldu¤unda görüntülenir.

[Focus Ring Warn.]: [On] olarak ayarland›¤›nda odak halkas› durumunu görüntüler.

[Object Distan ce]: Konu mesafesi görüntülendi¤inde kontrol yapar.

[Always On]: Her zaman ekranda kal›r.

[Normal]: Sadece odak iflleminde görüntülenir.

[Full Auto]: [On] olarak ayarland›¤›nda                simgesini görüntüleyerek kameran›n tam otomatik modda oldu¤unu gösterir.

[White Balance]: [On] olarak ayarland›¤›nda beyaz ayar› göstergesini görüntüler.

[Exposure]: [On] olarak ayarlan›rsa poz çubu¤unu görüntüler.

[Iris]: [On] olarak ayarlan›rsa diyafram ayar›n› görüntüler.

[Gain]: [On] olarak ayarlan›rsa gain ayar›n› görüntüler.

[Shutter]: [On] olarak ayarlan›rsa enstantane h›z› ayar›n› görüntüler.

[Wide Attach Lens]: Kameraya iste¤e ba¤l› WA-H82 Genifl Aksesuar tak›ld›¤›nda        simgesini
 görüntüler.

[Tele-converter]: [On] olarak ayarland›¤›nda dijital tele dönüfltürücü simgesini (         ) görüntüler.

[Peaking]: [On] olarak ayarland›¤›nda peaking simgesini (         veya         ) görüntüler.

[Magnification]: [On] olarak ayarland›¤›nda ekran büyütme simgesini (       ) görüntüleyerek ekrandaki
görüntünün büyütüldü¤ünü belirtir.

[Image Stabilizer]: [On] olarak ayarland›¤›nda görüntü sabitleyici simgesini (       ,        veya       ) görüntüler.

[Custom Picture]: [On] olarak ayarland›¤›nda özel resim simgesini (      ) görüntüleyerek, kliple birlikte bir
özel resim profilinin kaydedildi¤inin belirtir.

[Focus Mode]: [On] olarak ayarland›¤›nda AF modu simgesini (       ) görüntüler.



Menü SeçenekleriEk Bilgiler

[SD Card Status]: SD kart durumu göstergesi görüntülendi¤inde kontrol yapar.

[Normal]: Her zaman ekranda kal›r.

[Warning]: Sadece bir uyar› oldu¤unda görüntülenir.

[Bit rate/Resolution]: [On] olarak ayarlan›rsa bit oran› ve çözünürlü¤ü görüntüler.

[Frame Rate]: [On] olarak ayarlan›rsa çekim h›z›n› görüntüler.

[Character Rec]: [On] olarak ayarland›¤›nda karakter kayd› uyar› simgesini (         ) görüntüleyerek ekran
göstergelerinin bir klibe kaydedildi¤ini belirtir.

[Wireless Controller]: [         Other Functions]    [Wireless Controller] seçene¤i [Off] olarak ayarlan›r ve size
verilen kablosuz kumanda cihaz› kullan›l›rsa, bu ifllev [On] olarak ayarlan›rsa    simgesini görüntüler.

[Output Display]: [On] olarak ayarland›¤›nda ç›k›fl göstergesi uyar› simgesini (        ) görüntüleyerek harici
bir monitöre ekran göstergeleri ç›k›fl› oldu¤unu gösterir.

[Output Display]: [On] olarak ayarland›¤›nda ç›k›fl göstergesi uyar› simgesini (        ) görüntüleyerek harici
bir monitöre ekran göstergeleri ç›k›fl› oldu¤unu gösterir.

[SDI Rec Command]: [    Other Settings]     [SDI Rec Command] ayar›n›n durumunu görüntüler.

[User Memo]: [On] olarak ayarland›¤›nda kullan›c› notu simgesini (       ) görüntüleyerek, kliple birlikte bir kullan›c›
notu kayd› yap›laca¤›n› belirtir.

[User Bit]: [On] olarak ayarlan›rsa kullan›c› bitini görüntüler.

[Audio Output CH]: [On] olarak ayarland›¤›nda ses ç›k›fl kanal›n› görüntüler.

[Date/Time]: [On] olarak ayarlan›rsa tarih ve saati görüntüler.

[00:00 TC/UB Setup] menüsü (sadece            modu)

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

[    [Other Functions] menüsü



Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

Menü Seçenekleri Ek Bilgiler



Menü SeçenekleriEk Bilgiler

Ayar SeçenekleriMenü Ö¤esi Alt Menü

[Reset All Settings]: Tüm kamera ayarlar›n› varsay›lan de¤erlerine s›f›rlar.

[Tally Lamp]: Kamera kay›ttayken ön veya arka tally lambalar›n›n yanmas›n› seçmenizi sa¤lar.

[Media Access LED]: Kamera bir CF karta veya SD karta eriflirken CF kart› eriflim göstergesinin veya SD kart eriflim
göstergesinin yan›p yanmayaca¤›n› belirlemenize izin verir.

[Genlock]: Harici Genlock sinyali ile kamera aras›ndaki faz fark› bafllang›çta 0 de¤erine ayarlan›r. Bu ifllev, yaklafl›k
±0.4 H (-1023 ila 1023) menzili dahilinde ayar yapman›z› sa¤lar. 1000 veya üstü ya da -1000 veya alt› de¤ere
ayarland›¤›nda ilk haneyi -10 olarak ayarlay›n.

[Title Prefix]: Klip ad›n›n ilk 2 harfini belirler. [Number Setting] ile birleflerek 6 karakterli klip ad›n› oluflturur.

[Photos] indeks ekran›nda kullan›lamaz.
[Assign Button] için ayar seçenekleri:

Varsay›lan ayarlar flöyledir:

seçene¤i olarak ayarlan›rsa, flu seçimler de yap›labilir:

Sadece klip indeks ekran›nda kullan›labilir.
Sadece klip indeks ekran› ve [    Mark] indeks ekran›nda kullan›labilir.
Sadece [Photos] indeks ekran›nda kullan›labilir.



[Number Setting]: Klip ad›n›n son 4 basama¤›n› belirler. [Title Prefix] ile birleflerek 6 karakterli klip ad›n› oluflturur.
Kaydetti¤iniz ilk klibe istedi¤iniz bir numaray› atamak için [Set] veya numaray› [0001] de¤erine s›f›rlamak için [Reset]
seçene¤ini belirleyin.
Her klip kayd›nda numara artar.

[Delete Last Clip]: Kaydedilen son klibi siler. Son klip kayd›ndan sonra kamera kapat›l›rsa bu ayar seçene¤i
görüntülenmez.

[Country Code]: Bu, ISO-3166-1 ile tan›mlanan ülke kodudur ve soldan bafllayarak girilmelidir.

[Organization]: Bu kimlik tan›t›c› kameraya sahip olan veya onu kullanan flirketi temsil eder ve SMPTE Tescil Kurumu
ile kayd› ile temin edilir. Organizasyon kay›tl› de¤ilse, [0000] de¤eri girin.

[User Code]: Bu kimlik tan›t›c› kullan›c›y› belirtir. [Organization] de¤eri [0000] ise bu haneyi bofl b›rak›n.

[SDI Rec Command]: Kamera HD/SD SDI terminali kullan›larak baflka bir cihaza ba¤land›¤›nda, kamera ile kay›t
bafllat›l›p durduruldu¤unda di¤er cihaz da kayda bafllar veya kayd› bitirir.

[Delete All Photos]: SD karta kay›tl› tüm foto¤raflar› siler.

[Reset Hour Meter]: Kamerada iki "saat ölçer" vard›r - ilki toplam ifllem süresini takip eder ve ikincisi ise, son ifllemde
bu ifllev kullan›larak ikinci saat ölçer s›f›rland›¤› için, ifllem süresini takip eder.

[Firmware]: Kameran›n ayg›t yaz›l›m›n›n geçerli sürümünü do¤rulayabilirsiniz. Bu menü seçene¤i genellikle kullan›lamaz.

Menü Seçenekleri Ek Bilgiler



Durum Ekranlar›n› GörüntülemeEk Bilgiler

Kameran›n kay›tla veya izlemeyle ilgili çeflitli ayarlar›n› kontrol etmek için durum ekranlar›n› kullanabilirsiniz. Ayr›ca,
durum ekranlar›n›n ç›k›fl› haricici bir monitöre yap›labilir.

‹fllem modlar›:

STATUS tufluna bas›n.
Kamera kapat›lmad›¤› veya ifllem modu de¤ifltirilmedi¤i müddetçe en
son görüntülenen durum ekran› ekrana gelir. Bu durumda,
modunda [Camera] durum ekran› ve               modunda [Buttons /
Remote] durum ekran› görüntülenir.

Durum ekranlar›nda ilerlemek için joystick'i yukar›/afla¤› itin veya SELECT
kadran›n› çevirin.

‹fllem tamamland›¤›nda durum ekranlar›ndan ç›kmak için tekrar STATUS
tufluna bas›n.

Alternatif olarak, MENU veya CUSTOM PICT. tufluna basabilirsiniz. Bu
durumda durum ekran›ndan ç›k›l›r ve ilgili menü aç›l›r.

* [Photos] indeks ekran›nda görüntülenmez.

Durum Ekran›                                               Aç›klama

Kay›tla ilgili, gain, odak ve zoom gibi ayarlar› görüntüler.

Her bir atanabilir tuflun geçerli ifllevini ve kablosuz kumanda cihaz›n›
aç›k olup olmad›¤›n› do¤rulaman›z› sa¤lar.

Sesle ilgili ayarlar› görüntüler.

Kay›t ortam›yla ilgili ayarlar› görüntüler.

Video terminali ayarlar›n› ve hangi kay›t modunun etkin oldu¤unu
görüntüler.

Kliple kaydedilecek kullan›c› notunu görüntüler.

Kalan pil süresini, pil ömrünü ve kameran›n ne kadar zamand›r
ifllem yapt›¤›n› kontrol etmenizi sa¤lar.

Kliplere eklenecek özel resim dosyas›n›n ayarlar›n› görüntüler.



Durum Ekranlar›n› Görüntüleme Ek Bilgiler

[Camera] Durum Ekran› (          modu)

Gain (       60)                       
Gain limiti (      60)
Otomatik odak modu (      56)
Kamera sap› zoom aya¤› ayar› (      75)
Kamera sap› zoom aya¤›n›n zoom h›z› (      76)
Kablosuz kumanda cihaz›n›n zoom h›z› (      77)

Titreme azaltma (       65)
Odak limiti (       58)
Yüz AF (       57)
Zoom h›z› seviyesi (      75)
Kamera sap› zoom aya¤›n›n zoom h›z› (      75)

[Buttons / Remote] Durum Ekran›

Atanabilir Tufllar 1 - 13* (      107) Kablosuz kumanda cihaz› (       35)

*               modunda 8 - 13 aras›ndaki atanabilir tufllar görüntülenmez.



Durum Ekranlar›n› GörüntülemeEk Bilgiler

CF kart› A'daki yaklafl›k kullan›lan alan
SD kart›ndaki toplam alan
SD kart›ndaki kullan›lan alan
SD kart›ndaki mevcut çekim say›s›
SD kart›ndaki yaklafl›k kullan›lan alan

[Audio] Durum Ekran›

modunda

modunda

Dahili mikrofon düflük filtresi (       88)
Dahili mikrofon hassasiyeti (       89)
XLR terminali kay›t kanal› l (       90)
Harici mikrofon hassasiyeti (       91)
Ses s›n›rlay›c› (       92)
Ses ç›k›fl› gecikmesi (       144)

AV terminalinin ses ç›k›fl seviyesi (      145)
Dahili mikrofon parazit azalt›c› (       89)
XLR terminallerinin kay›t seviyelerini ba¤lama (      92)
Harici mikrofon parazit azalt›c› (       91)
Ses baflvuru sinyali (      95)
Hoparlör ses seviyesi (      128)

[Media] Durum Ekran›

CF kart› A
CF kart› B
SD kart›
CF kart› A'daki toplam alan
CF kart› A'daki kullan›lan alan
CF kart› A'da mevcut çekim süresi



Durum Ekranlar›n› Görüntüleme Ek Bilgiler

NOTLAR

Kay›t ortam›na ba¤l› olarak, ekranda gösterilen toplam alan CF kart veya SD kart üzerinde belirtilen kapasiteden
farkl› olabilir.

[Video] Durum Ekran›

HDMI OUT terminali durumu
HD/SD SDI terminali ç›k›fl ayar› (sadece               ,
      142)
Ekran göstergelerinin HD ç›k›fl›na yerlefltirme
(      143)
HD/SD COMPONENT OUT terminali ç›k›fl durumu
(      142)

Ekran göstergelerinin SD ç›k›fl›na yerlefltirme (      143)
SD ç›k›fl ayar› (      140)
Özel kay›t modu (      101)
Enterval kayd› modu (      101) veya kare kayd› modu
(      103) için kare say›s›
Enterval kayd› modu için enterval uzunlu¤u (      101)

[User Memo] Durum Ekran›  (          modu)

Kullan›c› notu dosya ad›
Klip bafll›¤›
Kamera ifllemcisi

Çekim mekan›
Klip aç›klamas›



Durum Ekranlar›n› Görüntüleme

Cilt detay› ayarlar› (nüans, berrakl›k, alan ve Y seviyesi)
(      116)
Seçici NR ayarlar› (nüans, berrakl›k, alan ve Y seviyesi)
(      117)
Uyumlu doygunluk (      114)

Ek Bilgiler

[Battery / Hour Meter] Durum Ekran›

Kalan çekim süresi
Kalan çekim süresi göstergesi
Pil ömrü göstergesi

Toplam ifllem süresi (      171)
[Reset Hour Meter] kullan›m›nda itibaren ifllem
süresi (       171)

[       Data 1/3] Durum Ekran›  (          modu)

Özel resim dosyas› ad› (      109)
Gama (      113)
Ana temel (      113)
Ana siyah RGB seviyeleri (      113)
Siyah gama ayarlar› (seviye, aral›k ve nokta)
(      113)
Diz noktas› ayarlar› (otomatik, e¤im, nokta ve
doygunluk) (      114)



Alan B ayarlar› (faz, berrakl›k, alan ve Y seviyesi)
(      118)
Alan B revizyon ayarlar› (seviye ve faz) (      118)
%100'de klip (      119)
Ayar seviyesi ve bask›lama (      119)

Durum Ekranlar›n› Görüntüleme Ek Bilgiler

[      Data 2/3] Durum Ekranlar›  (          modu)

Netlik ayarlar› (seviye, yatay ayr›nt› frekans›, yatay/dikey
ayr›nt› dengesi ve limit) (      115)

Netlik ayarlar› (seç, diz noktas› diyafram gain ve e¤im
ayar›) (     115)

Seviye ba¤lant›l› ayarlar (seviye, e¤im ve ofset)
(      115)

Eflikleme ayarlar› (seviye, ofset, e¤ri ve derinlik)
(      116)
Parazit azaltma (      116)
Renk matriksi ayarlar› (seç, gain ve faz) (      117)
Renk matriksi ayarlar› (R-G, G-R, B-R, R-B, G-B
ve B-G) (      117)

[      Data 3/3] Durum Ekranlar›  (         modu)

Beyaz ayar› RGB gain (      118)
Renk düzeltisi (      118)
Alan A ayarlar› (faz, berrakl›k, alan ve Y seviyesi)
(      118)
Alan A revizyon ayarlar› (seviye ve faz) (      118)



 Ar›za TespitEk Bilgiler

Kameran›zla ilgili bir sorun yaflarsan›z bu bölüme baflvurun. Bazen bir kamera ar›zas› olarak görebilece¤iniz bir
sorunun çok basit bir çözümü olabilir. Daha kapsaml› sorun ve çözümlere geçmeden önce lütfen “ÖNCE BUNU
KONTROL ED‹N” kutusunu okuyun.  Sorun devam ederse en yak›n Canon bayisine veya Canon Hizmet Merkezi'ne
baflvurun.

Güç kayna¤›
Kamera aç›lm›yor veya kendili¤inden kapan›yor.
- Pil paketi tükenmifl. Pili de¤ifltirin veya pil paketini flarj edin.
- Pil paketini ç›kar›n ve do¤ru bir flekilde tekrar tak›n.
Pil paketi flarj olmuyor.
- Pil paketi s›cakl›¤› kabul edilebilir flarj menzilini aflm›fl. Pil paketi s›cakl›¤› 0 °C alt›ndaysa, flarj etmeden önce ›s›t›r; s›cakl›k
40 °C üstündeyse, flarj ifllemine bafllamadan önce pil paketinin so¤umas›n› bekleyin.
- Pil paketini 0 °C ve 40 °C s›cakl›k aral›¤›nda flarj edin.
- Pil paketi ar›zal›. Pil paketini de¤ifltirin.
Pil paketi normal s›cakl›klarda bile çok h›zl› tükeniyor.
- Pil paketinin hizmet ömrünü afl›p aflmad›¤›n› görmek için [Battery / Hour Meter] durum ekran›n› (      172) kontrol edin.
Pil ömrü aç›lm›flsa, yeni bir pil sat›n al›n.

Kay›t
START/STOP tufluna bas›nca kay›t bafllam›yor.
- CF kart› dolu veya içinde zaten maksimum say›da (999 klip) klip var. Bofl alan açmak için baz› klipleri silin (      134) veya
kliplerinizi yedekleyin (      146) ve CF kart›n› bafllat›n (       39). Alternatif olarak, CF kart› de¤ifltirin.
- Kamera sap› üzerindeki START/STOP kilit mandal›       konumuna ayarland›¤› için START/STOP tuflu ifllem yapam›yor.
Kilit mandal›n›n konumunu de¤ifltirin.
START/STOP tufluna bas›lan nokta, kayd›n bafl›na/sonuna denk gelmiyor.
- START/STOP tufluna bas›lmas› ve gerçek kay›t iflleminin bafllamas›/bitmesi aras›nda k›smi bir zaman farkl›l›¤› olabilir.
Bu bir ar›za de¤ildir.
Kamera odaklanam›yor.
- Manuel olarak odaklan›n (       52).
- Vizör ayar› yap›lmam›fl. Uygun ayar› yapmak için diyoptrik ayar mandal›n› (      31) kullan›n.
- Lens veya H›zl› AF sensörü kirli. Lensi veya sensörü yumuflak bir lens temizleme beziyle (      108) temizleyin. Lensi
temizlemek için asla ka¤›t mendil kullanmay›n.
Konu lens önünden çok çabuk kayd›¤›nda görüntü e¤ik ç›k›yor.
- Bu, CMOS görüntü sensörleriyle ilgili tipik bir durumdur. Bir konu kamera önünden çok h›zl› bir flekilde geçti¤inde, görüntüde
k›smen çarp›kl›k görülebilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
Kay›t (     ) ve kay›tta duraklatma (        ) ifllemleri aras›nda geçifl yapmak normalden uzun sürüyor.
- CF kart›nda çok say›da klip varsa, baz› ifllemler normalden daha fazla zaman alabilir. Kliplerinizi yedekleyin (      146) ve
CF kart›n› bafllat›n (      39). Alternatif olarak, CF kart› de¤ifltirin.
Kamera bir CF karta düzgün bir flekilde kay›t yapam›yor.
- Bu durum, kay›tlar›n zaman içinde tekrar tekrar yap›lmas› ve silinmesi nedeniyle oluflabilir. Kliplerinizi yedekleyin (     146)
ve CF kart›n› bafllat›n (      39).
Kamera uzun süreli kullan›mdan sonra ›s›n›yor.
- Kamera uzun süreli kesintisiz kullan›m sonras›nda ›s›nabilir, bu bir ar›za de¤ildir. Kamera birdenbire veya k›sa süreli
kullan›mdan sonra ›s›n›rsa, bu kamerayla ilgili bir sorunun iflareti olabilir. Bir Canon Hizmet Merkezi ile ba¤lant›ya geçin.



 Ar›za Tespit Ek Bilgiler

Ekran üst üste aç›l›p kapan›yor.
- Pil paketi tükenmifl. Pili de¤ifltirin veya pil paketini flarj edin.
- Pil paketini ç›kar›n ve do¤ru bir flekilde tekrar tak›n.
Ekranda anormal karakterler görünüyor ve kamera düzgün bir flekilde çal›flm›yor.
- Güç kayna¤›n› kesin ve k›sa bir süre sonra tekrar tak›n. Sorun hala devam ederse afla¤›daki eylemlerin birini gerçeklefltirin.
    Güç kayna¤›n› kesin ve RESET tufluna bas›n. Bu ifllem, özel resim ayarlar› ve saat ölçer d›fl›ndaki tüm kamera ayarlar›n›
    varsay›lan de¤erlerine s›f›rlar.

Klip silinemiyor.
-        iflaretine sahip klipler silinemez. Klibi silmek için       iflaretini kald›r›n (     132).
Kliplerin silinmesi normalden uzun sürüyor.
- CF kart›nda çok say›da klip varsa, baz› ifllemler normalden daha fazla zaman alabilir. Kliplerinizi yedekleyin (      146)
ve CF kart›n› bafllat›n (      39).
Foto¤raf silinemiyor.
- Foto¤raf koruma alt›nda. Korumay› kald›r›n (     111).
- SD kart üzerindeki LOCK dü¤mesi, kazara silinmeleri engellemek üzere ayarlanm›fl. LOCK dü¤mesinin konumunu
de¤ifltirin.
Klip kopyalanam›yor.
- Üzerine kopyalama yap›lan CF kart›nda yeterli bofl alan yok veya CF kart›nda zaten maksimum say›da klip (999 klip)
var. Bofl alan açmak için baz› klipleri silin (      134) veya CF kart› de¤ifltirin.

‹zleme

Göstergeler ve Ekran Göstergeleri
         ö¤esi k›rm›z› renkte yan›yor.
- Pil paketi tükenmifl. Pili de¤ifltirin veya pil paketini flarj edin.
Ekranda         ö¤esi görünüyor.
- Kamera tak›l› olan pil paketiyle iletiflime geçemiyor, bu nedenle kalan pil flarj› süresi görüntülenemiyor.
Tally lambalar› yanm›yor.
-[Other Functions]       [Tally Lamp]       [Front] veya [Rear] seçene¤ini [On] olarak ayarlay›n.
Tally lambalar› h›zl› bir flekilde yan›p sönüyor.                              (saniyede 4 yan›p sönme)
- Pil paketi tükenmifl. Pili de¤ifltirin veya pil paketini flarj edin.
- CF kart›nda yeterince bofl alan yok. Bofl alan açmak için baz› klipleri silin (      134) veya CF kart› de¤ifltirin.
- Bir sistem hatas› olufltu. Kameray› kapat›p tekrar aç›n. Bu ifllem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi ile
ba¤lant›ya geçin.
Tally lambalar› yavafl bir flekilde yan›p sönüyor.                               (saniyede 1 yan›p sönme)
- Her iki CF kart›n›n toplam›ndaki bofl alan çok az. Üstüne kay›t yapmad›¤›n›z CF kart›n› de¤ifltirin.
Ekranda          ö¤esi k›rm›z› renkte görünüyor.
- Odak modu halkas› düzgün bir flekilde ayarlanmam›fl. PUSH tuflu kilitlenene kadar (      52) halkay› AF/MF veya FULL
MF yönünde çevirin.
Ekranda       ö¤esi k›rm›z› renkte görünüyor.
- Bir SD kart› hatas› olufltu. Kameray› kapat›n. SD kart› ç›kar›p yeniden tak›n. Gösterge normale dönmezse SD kart› bafllat›n.
- SD kart› dolu. SD kart› de¤ifltirin veya SD kart›nda bofl alan açmak için baz› foto¤raflar› silin (     158).
Kay›t ifllemi durdurulduktan sonra bile CF     /CF     eriflim göstergesi k›rm›z› renkte yan›yor.
- Klip kaydediliyor. Bu bir ar›za de¤ildir.

Resim ve Ses



 Ar›za TespitEk Bilgiler

       [Other Functions]        [Reset All Settings] ifllevini kullan›n. Bu ifllem, saat ölçer d›fl›ndaki tüm kamera ayarlar›n› varsay›lan
       de¤erlerine s›f›rlar.
Ekranda parazit görünüyor.
- Kamera güçlü elektromanyetik alanlar (plazma televizyon, cep telefonu vb.) yak›n kullan›l›yorsa, bu nesnelerle kamera
aras›na mesafe koyun.
Ekranda yatay bantlar görünüyor.
- Bu, baz› floresan ›fl›k tipleri, c›va buharl› ampuller veya sodyum buharl› lambalar alt›nda çekim yaparken görülen CMOS
görüntü sensörleriyle ilgili tipik bir durumdur. Belirtileri azaltmak için [ Camera Setup]        [Flicker Reduction] seçene¤ini
[Automatic] olarak ayarlay›n (       65). Bu bir ar›za de¤ildir.
Ses kayd› yap›lm›yor.
- AUDIO IN dü¤mesi do¤ru konuma ayarlanmam›fl (       88).
- XLR terminaline ba¤l› harici bir mikrofon hayalet gücü gerektirir. XLR terminal dü¤mesini MIC+48V olarak ayarlay›n
(       90).
Ses kayd› çok düflük seviyede yap›l›yor.
-AUDIO LEVEL dü¤mesi M konumunda ve kay›t seviyesi çok düflük de¤ere ayarlanm›fl. LCD ekranda ses seviyesi ölçeri
kontrol edin ve ses seviyesini düzgün bir flekilde ayarlay›n (      92).
- Mikrofon paraziti azalt›c› aç›k. Dahili mikrofonun mikrofon paraziti azalt›c›s›n› (      89) veya hacri mikrofonu (      91) kapat›n.
Ses titreflimli veya düflük seviyede kaydedilmifl.
- Ses seviyesinin çok yüksek oldu¤u ortamlarda (havai fiflek gösterileri, gösteriler veya konserler gibi) kay›t yap›ld›¤›nda
seste titreflme olabilir veya gerçek ayar seviyesinde kaydedilmeyebilir. Dahili mikrofonun parazit azalt›c›s›n› (      89) veya
harici mikrofonu (       91) etkinlefltirin ya da ses kay›t seviyesini manuel olarak ayarlay›n.
Resim düzgün görüntüleniyor ancak dahili mikrofondan ses gelmiyor.
- Hoparlör sesi kapal›. Ses seviyesini ayarlay›n (      128).
- Kameraya kulakl›k ba¤l›ysa sökün.

Kay›t Ortam› ve Aksesuarlar
Kay›t ortam› tak›lam›yor.
- Takmaya çal›flt›¤›n›z CF kart›n›n veya SD kart›n›n takma yönü do¤ru de¤il. Ters çevirin ve tak›n.
CF karta kay›t yapam›yor.
- Uyumlu bir CF kart› kullan›lmal›d›r (      37).
- CF kart›n› bu kamerada ilk kez kullanmadan önce bafllat›n (      39).
- CF kart› dolu veya içinde zaten maksimum say›da (999 klip) klip var. Bofl alan açmak için baz› klipleri silin (      134) veya
CF kart› de¤ifltirin.
SD karta kay›t yapam›yor.
- SD kart›n› bu kamerada ilk kez kullanmadan önce bafllat›n (      39).
- SD kart üzerindeki LOCK dü¤mesi, kazara silinmeleri engellemek üzere ayarlanm›fl. LOCK dü¤mesinin konumunu de¤ifltirin.
- SD kart› dolu. Bofl alan açmak için baz› foto¤raflar› silin (     158) veya SD kart› de¤ifltirin.
- Klasör ve dosya numaralar› maksimum de¤erlerine ulaflm›fl. [Other Functions]       [Photo Numbering] seçene¤ini [Reset]
olarak ayarlay›n ve yeni bir SD kart› tak›n.
CF karta kay›t ve karttan izleme çok yavafl.
- Bu durum, zaman içinde tekrar tekrar video kayd›/silinmesi nedeniyle oluflabilir. Kliplerinizi yedekleyin (      146) ve CF
kart›n› bafllat›n (      39).
SD karta kay›t ve karttan izleme çok yavafl.
- Bu durum, zaman içinde tekrar tekrar foto¤raf kayd›/silinmesi nedeniyle oluflabilir. Foto¤raflar›n›z› yedekleyin ve SD kart›n›
bafllat›n (      39).
Kablosuz kumanda cihaz› çal›flm›yor.
- [Other Functions]       [Wireless Controller] seçene¤ini [On] olarak ayarlay›n.
- Kablosuz kumanda cihaz›n›n pilini de¤ifltirin.



 Ar›za Tespit Ek Bilgiler

Ekranda bir mesaj görüntülenirse bu bölüme baflvurun. Mesaj, [Other Functions]       [Language       ] ayar› ile seçilen dilde
görüntülenir. Bu bölümdeki mesajlar alfabetik s›rayla verilir.
Accessing CF A/CF B   Do not remove
- Kamera CF karta erifliyorken CF kart yuvas› kapa¤›n› açt›n›z veya siz CF kart yuvas› kapa¤›n› açt›¤›n›zda kamera karta
eriflmeye bafllam›flt›. Mesaj ekrandan kaybolana kadar CF kart›n› ç›karmay›n.
Buffer overflow. Recording was stopped.
- Veri aktar›m h›z› kullan›lan CF kart› için çok yüksek ve kay›t durduruldu. Önerilen kartlardan birini kullan›n.
(       37).
Cannot acquire battery information
- Sadece Ak›ll› Sistem etiketi tafl›yan piller için pil bilgisi görüntülenebilir.
Cannot communicate with the battery pack.  Continue using this battery pack?
- Ak›ll› Sistem etiketi tafl›mayan bir pil paketini takt›n›z.
- Ak›ll› sistem etiketi tafl›mayan bir pil paketi tak›ld›¤›nda, kamera veya pil paketiyle ilgili bir sorun oluflabilir. Bir Canon Hizmet
Merkezi ile ba¤lant›ya geçin.
Cannot play back
- Dosya kontrol bilgisi bozuk veya bir dekoder hatas› olufltu. Kameray› kapat›p tekrar aç›n. Bu ifllem sorunu gidermezse,
bir Canon Hizmet Merkezi ile ba¤lant›ya geçin.
    Bozuk dosya kontrol bilgileri ger kurtar›lamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip CF kartlar veya klipler size verilen Canon
XF Yard›mc› Program› veya eklentilerle okunamaz.
Cannot record
- Dosya kontrol bilgisi bozuk veya bir kodlay›c› hatas› olufltu. Kameray› kapat›p tekrar aç›n. Sonra, kullan›lan CF kart›n›
ç›kar›p tekrar tak›n. Alternatif olarak, CF kart› de¤ifltirin. Bu ifllem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi ile ba¤lant›ya
geçin.
    Bozuk dosya kontrol bilgileri ger kurtar›lamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip CF kartlar veya klipler size verilen Canon
XF Yard›mc› Program› veya eklentilerle okunamaz.
Cannot switch CF card slots
- Kamera kaydediyorken SLOT SELECT tufluna bas›ld›. Seçilen CF kart› yuvas›n› de¤ifltirmek için kayd›n tamamlanmas›n›
bekleyin.

Yak›ndaki televizyon ekran›nda parazit olufluyor.
- Kamera bir televizyonun bulundu¤u bir odada kullan›ld›¤›nda, kompakt güç adaptörü ile televizyonun elektrik kablosu veya
anten kablosu aras›na mesafe koyun.

Kameradaki izleme ifllemi iyi ancak harici monitörde görüntü yok.
- Kamera harici monitöre do¤ru bir flekilde ba¤lanmam›fl. Do¤ru ba¤lant›lar› (      141) kulland›¤›n›zdan emin olun.
- Harici monitördeki video girifli, kameray› ba¤lad›¤›n›z video terminaline ayarlanmam›fl. Do¤ru video giriflini seçin.

Harici monitörde ses yok.
- Kameray› DTC-1500 Bileflen Video Kablosu kullanarak harici bir monitöre ba¤larken, iste¤e ba¤l› STV-250N Stereo Video
Kablosunun beyaz ve k›rm›z› fifllerini kullanarak ses ba¤lant›s› yapt›¤›n›zdan da emin olun.

Kamera piyasadan temin edilebilir bir HDMI kablosuyla ba¤l› ancak harici monitörde resim veya ses yok.
- HDMI kablosunu sökün ve sonra yeniden ba¤lay›n veya kameray› kapat›p tekrar aç›n.

Kamera do¤ru bir flekilde ba¤lanm›fl olsa bile bilgisayar kameray› tan›m›yor.
- USB kablosunu sökün ve kameray› kapat›n. K›sa bir süre sonra tekrar aç›n ve ba¤lant›y› yeniden yap›n.
- Kameray› bilgisayar›n farkl› bir USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.

Harici Cihazlara Ba¤lant›

Mesajlar Listesi



 Ar›za TespitEk Bilgiler

CF A      CF B / CF B      CF A Switched
- Bu mesaj kullan›lan CF kart yuvas›n› de¤ifltirmek için SLOT SELECT tufluna bas›ld›¤›nda veya kay›t ifllemi bir CF kart›ndan
di¤erine geçiyorsa görüntülenir.
CF A      CF B / CF B      CF A Will switch in a moment
- CF kart nerdeyse dolmufl ve kay›t ifllemi yaklafl›k 1 dakika sonra di¤er CF kart›ndan devem edecek.
CF A/CF B Cannot restore
- CF karttaki veri kurtar›lamad›. Kliplerinizi yedekleyin (      146) ve CF kart›n› bafllat›n (      39).
CF A/CF B error
- CF kart› tan›nmad› veya karta eriflilemedi. CF kart›n do¤ru tak›ld›¤›ndan ve ar›zal› olmad›¤›ndan emin olun.
CF A/CF B Management data is not supported and will be deleted
- Bu mesaj kamera baflka bir Canon profesyonel kamerada bafllat›lm›fl bir CF kart› takt›¤›n›zda görüntülenir. CF kart›n
içeri¤ini kontrol edin.
CF A/CF B Management file error   Cannot record
- Kaydedilemiyor çünkü kamera dosya kontrol bilgisine yazam›yor. Bu durum, CF kart›ndaki dosyalara baflka bir cihazla
erifliliyorsa oluflabilir. Kliplerinizi yedekleyin (      146) ve CF kart›n› bafllat›n (       39).
CF A/CF B Media full
- CF kart› A veya CF kart› B dolu, bu nedenle kay›t ifllemi bafllam›yor. Kay›t için di¤er CF kart yuvas›nda bulunan CF kart›na
geçin.
CF A/CF B Media is not supported
- 512 MB'tan düflük kapasiteli veya UDMA uyumlu olmayan CF kartlar› kamerayla kullan›lamaz. Önerilen CF kartlar›ndan
birini kullan›n (      37).
CF A/CF B Number of clips already at maximum
- CF kart› içinde zaten maksimum say›da (999 klip) klip var. CF kart›n› de¤ifltirin veya di¤er CF kart› yuvas›nda bulunan CF
kart›n› kullan›n.
CF A/CF B Using a card that supports UDMA mode 4 or higher is recommended
- CF kart›n UDMA modu, UDMA4 alt›nda. En az UDMA4 de¤erinde bir UDMA moduna sahip bir CF kart› kullanman›z›
öneririz.
Change the battery pack
- Pil paketi tükenmifl. Pili de¤ifltirin veya pil paketini flarj edin.
Check data on CF A/CF B and initializing the card is recommended
- CF kart› afla¤›daki nedenlerden herhangi birinden ötürü kullan›lam›yor.
     CF kartla ilgili bir sorun olufltu.
     Kamera CF kart verisini okuyam›yor.
     CF kart› bir bilgisayar kullan›larak bafllat›lm›fl.
     CF kart› bölüntülenmifl.
- Kliplerinizi yedekleyin (      146) ve CF kart›n› bafllat›n (      39).
Check the SD card
- SD karta eriflilemiyor. SD kart›n do¤ru tak›ld›¤›ndan ve ar›zal› olmad›¤›ndan emin olun.
- Bir SD kart hatas› nedeniyle foto¤raf çekilemedi veya izlenemedi. SD kart› ç›kar›p yeniden tak›n veya farkl› bir SD kart
kullan›n.
Cover is open
- Kamera             moduna geçti¤inde veya bu modda aç›ld›¤›nda CF kart yuvas› kapa¤› aç›kt›. Kapa¤› kapat›n.
Data on CF A/CF B needs recovering   Attempt to recover?
- CF kart›ndaki veri bozulmuflsa, örne¤in kay›t esnas›nda gücün aniden kesilmesi gibi bir nedenle, verinin geri kurtar›lmas›
gerekir. Bu mesaj görüntülendi¤inde [Yes] seçimi yap›n ve SET tufluna bas›n.



Ek Bilgiler Ar›za Tespit

- Kamera kompakt güç adaptörüyle beslenmedi¤inde ve bir USB kablosuyla bilgisayara ba¤l›yken çal›flt›r›lamaz.     Buna
   ek olarak, klipler kameraya geri yaz›lamaz. CF kart›ndaki verinin bozulmas›n› önlemek için, ba¤lant›y› sonland›rmak için
  bilgisayar›n Güvenli Kald›rma Donan›m› ifllevini kullan›n ve USB kablosunu kameray› kullanmadan önce sökün.
- Klipleri kameraya geri yazabilmek için bilgisayar›n Güvenli Kald›rma Donan›m› ifllevini kullanarak ba¤lant›y› sonland›r›n,
  USB kablosunu sökün, kameray› kompakt güç adaptörüyle besleyin ve ancak bu ifllemleri yapt›ktan sonra kameray›
  bilgisayara tekrar ba¤lay›n.

- Kamera              modundayken ve bilgisayara bir USB kablosuyla ba¤l›yken, kamera çal›flmaz. Bu mesaj ekranda
  görünüyorken   USB kablosunun sökülmesi veya güç kayna¤›n›n kesilmesi, CF kart›ndaki kliplerde kal›c› kay›plar oluflmas›na
  neden olabilir.   Ba¤lant›y› sonland›rmak için bilgisayar›n Güvenli Kald›rma Donan›m› ifllevini kullan›n ve kameray›
  kullanmadan önce USB   kablosunu sökün.
- Klipleri kameraya geri yazabilmek için, kameray› kompakt güç adaptörüyle besleyin ve ancak bu ifllem yap›ld›ktan sonra
  bir USB kablosuyla kameray› bir bilgisayara ba¤lay›n.

- Klasör ve dosya numaralar› maksimum de¤erlerine ulaflm›fl. [Other Functions]        [Photo Numbering] seçene¤ini [Reset]
   olarak ayarlay›n ve SD kart›ndaki tüm verileri silin (     158) veya kart› bafllat›n (      39).

- Afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilemez.
Bir çekim iflaretine sahip bir klibe veya kare kayd› modu veya enterval kayd› modundaki bir klibe çekim iflareti eklemek.
      iflareti bulunan bir klibe       iflareti eklemek veya       iflareti bulunan bir klibe       iflareti eklemek.
            modunda, özel bir kay›t moduyla yap›lm›fl kayd› hemen gözden geçirmek.
Kamerada bir CF kart› olmad›¤›nda START/STOP tufluna basmak.

- CF kart› A ve CF kart› B dolu. Bofl alan açmak için baz› klipleri silin (      134) veya CF kart› de¤ifltirin.

- CF kart› A ve CF kart› B toplam›ndaki bofl alan az. Kay›t için seçilmemifl CF kart›n› de¤ifltirin.

- CF kart›nda izlenecek klip yok. ‹zlemek için klip kayd› yapmak gerekir (      43).

- SD kart›nda izlenecek foto¤raf yok. ‹zlemek için foto¤raf kayd› yapmak gerekir (      155).

- Bu mesaj, bir klipteki çekim iflaretleri [Shot Mark] indeks ekran›ndan silinirse görüntülenir. Klip indeks ekran›na geri dönmek
  için INDEX tufluna bas›n.

- Klipte zaten 100 çekim iflareti (      ve       iflaretleri birlikte) oldu¤u için çekim iflareti eklenemedi. Yeni iflaret eklemeden
önce çekim iflaretlerini silmeniz gerekir (      137).

- CF kart›nda NTSC sisteminde kaydedilmifl klipler var. Kliplerinizi yedekleyin (       146) ve CF kart›n› bafllat›n (       39).

- Çok uzun süreli çekimde tek bir klip kaydedildi¤inde, klip her 2 GB'ta bir daha küçük parçal› video çekimlere bölünür. Bu
   mesaj, küçük klip say›s› 99'a eriflti¤inde görüntülenir.

- Kameraya bir MultiMedia Kart (MMC) takt›n›z. Önerilen SD kartlar›ndan birini kullan›n (       37).
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Çekim iflareti eklenemedi. Bu mesaj             modunda görünürse, iflaret eklemeyi tekrar deneyin. Eklenemezse, kayd›
tamamlad›ktan sonra iflareti              modunda ekleyin. Mesaj              modunda görüntülenirse, kameray› kapat›n aç›n.
Sonra, iflaret eklemeyi tekrar deneyin.

Kameray› kapat›p tekrar aç›n. Bu ifllem sorunu gidermiyorsa kamerayla ilgili bir ar›za olabilir. Bir Canon Hizmet Merkezi
ile ba¤lant›ya geçin.

Di¤er cihazlarla çekilmifl foto¤raflar veya bir bilgisayarda oluflturulmufl ya da düzenlenmifl görüntü dosyalar› görüntülenmeyebilir.

       iflareti eklenemedi. Bu mesaj              modunda görünürse, iflaret eklemeyi tekrar deneyin. Bu ifllem sorunu çözmezse,
iflareti             modunda ekleyin. Mesaj             modunda görüntülenirse, kameray› kapat›n aç›n. Sonra, iflaret eklemeyi
tekrar deneyin.

        iflareti eklenemedi. Bu mesaj              modunda görünürse, iflaret eklemeyi tekrar deneyin. Bu ifllem sorunu çözmezse,
iflareti             modunda ekleyin. Mesaj             modunda görüntülenirse, kameray› kapat›n aç›n. Sonra, iflaret eklemeyi
tekrar deneyin.



TEHL‹KE!

Pil paketini dikkatle kullan›n.
    Pil paketini ateflten uzak tutun (patlayabilir).
    Pil paketini 60 °C üstü s›cakl›klara maruz b›rakmay›n. Bir ›s›t›c› yan›nda b›rakmay›n veya s›cak havalarda
    bir tafl›t içinde tutmay›n.
    Pil paketini sökmeyin veya kurcalamay›n.
    Pilleri düflürmeyin veya sars›nt›ya maruz b›rakmay›n.
    Pilleri ›slatmay›n.

Kullan›m Önlemleri Ek Bilgiler

Kamera

Kameray› LCD panelden tutarak tafl›may›n. LCD paneli kapat›rken dikkatli olun.
Kameray› yüksek s›cakl›ktaki mekanlarda (araba bagaj›/kabini gibi direkt günefl ›fl›¤› alan yerler gibi) veya nemli
ortamlarda b›rakmay›n
Kameran›z› televizyon, plazma televizyon veya cep telefonu gibi, yüksek elektromanyetik alan› oluflturan cihazlar›n
yak›n›na koymay›n.
Kameran›n bu tür ortamlarda kullan›lmas› video veya seste anormallikler görülmesine veya videoda parazit
oluflmas›na neden olabilir.
Kameray› tozlu veya kumlu mekanlarda kullanmay›n veya saklamay›n. Kamera sudan korumal› de¤ilse, ayn›
zamanda sudan, çamurdan veya tuzdan kaç›n›n. Yukar›dakilerden herhangi biri kameraya girerse, kamerada
ve/veya lenste hasar oluflabilir.
Vizör lensini günefle veya di¤er güçlü ›fl›k kaynaklar›na do¤rultmay›n. Kameray› parlak bir konuya do¤ru yöneltip
uzun süre bekletmeyin. Lens nedeniyle oluflabilecek ›fl›k konsantrasyonu kameran›n iç bileflenlerinin hasar
görmesine neden olabilir. Bir tripod veya omuz ask›s› kullan›rken özellikle dikkatli olun.
Ayd›nlatma ekipman›ndan yay›lan ›s›ya dikkat edin.
Kameray› sökmeyin. Kamera düzgün bir flekilde çal›flm›yorsa, vas›fl› servis personeliyle ba¤lant›ya geçin.
Kameray› özenli kullan›n. Hasar görebilece¤i için kameray› darbelere veya sars›nt›lara maruz b›rakmay›n. Omuz
ask›s› kullan›rken, kameran›n sallanmas›n› ve bir nesneye çarpmas›n› önleyin.
Kameray› bir tripoda monte ederken, tripod vidas›n›n 5,5 mm'den daha k›sa oldu¤undan emin olun. Di¤er tripodlar›
kullanmak kameraya hasar verebilir.

En üst düzeyde performans elde etmek için kameray› kullan›rken afla¤›daki önlemleri al›n.

Pil Paketi

Uzun süreli saklama
Kameray› uzunca bir süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, tozsuz, düflük nemli ve
30 °C alt›ndaki s›cakl›k de¤erine sahip ortamlarda saklay›n.

Ba¤lant› noktalar›n›n kirli olmas› kamera ile pil aras›nda temass›zl›k oluflturabilir. Terminalleri yumuflak bir bezle silin.



Kay›tlar›n›z› bilgisayar›n›zdaki kay›t ortam›na yedeklemenizi öneririz. Veriler, ar›zalar veya statik elektri¤e maruz kalma
sonucu bozulabilir veya kaybolabilir. Canon kay›p veya bozuk veriler konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Terminallere dokunmay›n veya terminallerin tozlanmas›n› ya da kirlenmesini önleyin.
Kay›t ortam›n› güçlü manyetik alanl› ortamlarda kullanmay›n.
Kay›t ortam›n› çok nemli veya çok s›cak ortamlarda b›rakmay›n.
Kay›t ortam›n› sökmeyin, e¤ip bükmeyin, düflürmeyin, darbelerden uzak tutun ve ›slatmay›n.
Kay›t ortam›n› takmadan önce yönünü kontrol edin. Do¤ru bir yönde tak›lm›yorsa kay›t ortam›n› yuvaya girmeye
zorlamak kay›t ortam›na veya kameraya hasar verebilir.
Kay›t ortam›n›n yüzeyine herhangi bir etiket veya ç›kartma yap›flt›rmay›n.

Kullan›m ÖnlemleriEk Bilgiler

Uzun süreli saklama
Pil paketini 30C° alt›nda s›cakl›¤a sahip kuru ortamlarda saklay›n.
Pil paketi ömrünü uzatmak için, pili saklamadan önce tamamen deflarj edin.
Pil paketlerinizi y›lda en az bir kez tamamen flarj ve deflarj edin.

Her zaman pil terminali kapa¤›n› tak›n.

Pil terminallerine herhangi bir metal nesnenin temas etmesini (flekil 1) önleyin, aksi
takdirde k›sa devre oluflabilir ve pil paketi hasar görebilir. Pil paketinin kullan›lmad›¤›nda
her zaman terminal kapa¤›n› tak›n (flekil 2).

Pil terminali kapa¤›nda [        ] fleklinde bir delik vard›r. Bu, flarjl› ve flarj edilmemifl
pilleri birbirinden ay›rt etmek istedi¤inizde kullan›fll›d›r. Örne¤in, flarjl› pil paketlerinde
terminal kapa¤›n›, [        ] fleklindeki delik renkli etiketi gösterecek flekilde tak›n.

Pil paketinin
arka taraf›

Terminal kapa¤› tak›l›

fiarjl›         fiarjl› de¤il

fiekil 1               fiekil 2

Kalan pil süresi

Görüntülenen kalan pil süresi do¤ru de¤ilse, pil paketini tamamen flarj edin. Yine de, tam flarjl› bir pil paketi yüksek
s›cakl›kta sürekli kullan›l›rsa veya uzun süre kullan›lmadan kal›rsa do¤ru süre görüntülenmeyebilir. Ayr›ca, kalan pil
ömrüne ba¤l› olarak do¤ru kalan pil süresi görüntülenmeyebilir. Ekrandaki de¤eri yaklafl›k bir de¤er olarak kullan›n.

Canon marka olmayan pil paketlerinin kullan›m› hakk›nda

Ak›ll› Sistem etiketi tafl›yan orijinal Canon pil paketlerinin kullanman›z› öneririz.
Kameraya orijinal Canon pil paketi d›fl›nda piller tak›l›rsa, kalan pil süresi görüntülenmez.

Kay›t Ortam›



Kullan›m Önlemleri Ek Bilgiler

SD kartlar: SD kartlar›n üzerinde karta yazmay› engelleyerek kart içeri¤inin kazara
silinmesini önleyen fiziksel bir dü¤me vard›r. SD kart› yazmaya karfl› korumaya almak
için dü¤meyi LOCK konumuna getirin.

LOCK dü¤mesi

fiarj Edilebilir Dahili Lityum Pil
Kamerada tarih/saati ve di¤er ayarlar› koruyan dahili bir flarj edilebilir lityum pil vard›r. Dahili lityum pil kamera
kullan›l›rken flarj edilir ancak kamera yaklafl›k 3 ay kullan›lmad›¤›nda kendili¤inde tamamen deflarj olur.

Dahili lityum pili flarj etmek için: DC kablosunu ve kompakt güç adaptörünü kameraya ba¤lay›n ve kameray› kapal›yken
flehir cereyan›yla 24 saat boyunca flarj edin.

Lityum Dü¤me Pil

UYARI!

Bu cihazda kullan›lan pil, hatal› kullan›m sonucu yang›n veya kimyasal yan›k oluflmas›na neden olabilir.
Pili parçalamay›n, kurcalamay›n, suyla temas ettirmeyin, 100 °C üstünde ›s›tmay›n veya yakmay›n.
Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo taraf›ndan üretilmifl bir CR2025 pille veya Duracell2025 ile de¤ifltirin.
Di¤er pillerin kullan›lmas› yang›n veya patlama riski tafl›r.
Pili a¤z›n›za sokmay›n. Yutulmas› durumunda acilen t›bbi destek al›n. Pil parçalanabilir ve pil s›v›s› iç organlara
zarar verebilir.
Pili çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde saklay›n.
Pili flarj etmeyin, k›sa devre yapt›rmay›n veya yanl›fl yönde takmay›n.
Kullan›lm›fl pil, güvenli bir flekilde elden ç›kar›lmak üzere tedarikçisine gönderilmelidir.

Pili c›mb›z veya di¤er metal aletlerle tutmay›n; aksi takdirde k›sa devre yapabilir.
Temas sorunu yaflamamak için pili temiz ve kuru bir bezle silin.

Elden Ç›karma
Kay›t ortam›nda veri silindi¤inde sadece dosya yerleflim tablosu de¤ifltirilir; saklanan veri fiziksel olarak silinmez.
Kay›t ortam›n› elden ç›kar›rken gerekli önlemleri al›n, örne¤in özel verilerinizin s›zmas›n› engellemek için kay›t ortam›n›
fiziksel olarak parçalay›n.
Kay›t ortam›n› bir baflka kifliye verecekseniz, CF kartlar için [Initialization] seçene¤ini veya SD kartlar için [Complete]
seçene¤ini kullanarak bafllat›n (      39). Kay›t ortam›n› önemli olmayan verilerle doldurun ve sonra ayn› seçene¤i
kullanarak yeniden bafllat›n. Bu ifllem orijinal kay›tlar›n ger kurtar›lmas›n› çok zor hale getirir.



Temizlik

Bak›m/Di¤erEk Bilgiler

Kamera Gövdesi
Kamera gövdesini temizlemek için yumuflak ve kuru bir bez kullan›n. Asla kimyasal içeren bezler veya tiner gibi
uçucu çözücüleri kullanmay›n.

Lens ve H›zl› AF Sensörü

Lens yüzeyi veya H›zl› AF sensörü kirliyse otomatik odak ifllevi düzgün çal›flmayabilir.
Toz ve kir parçalar› temizlemek için püskürtmesiz tipte körüklü bir f›rça kullan›n.
Lensi temiz ve yumuflak lens temizleme beziyle, piyasadan temin edebilece¤iniz gözlükler için üretilmifl temizleme
s›v›s› kullanarak bast›rmadan silin. Asla ka¤›t mendil kullanmay›n.

LCD Ekran

LCD ekran› temiz ve yumuflak bir lens temizleme beziyle silin.
Ani s›cakl›k de¤iflimlerinde ekran yüzeyinde nem yo¤unlaflmas› görülebilir. Nemi yumuflak ve kuru bir bezle silin.

Vizör

1 RELEASE dü¤mesini ok yönünde kayd›r›r        ve vizör ünitesini flekilde gösterildi¤i gibi kayd›rarak
ç›kar›n

2 Bir kulak temizleme çubu¤uyla içindeki kiri al›n

3 Vizör ünitesini kayd›rarak tekrar kameraya tak›n

ÖNEML‹
Ekran› ve cam› temizlerken çizmemeye dikkat edin.

Nem Yo¤unlaflmas›

Kameran›n ani bir flekilde s›cak ve so¤uk ortamlara tafl›nmas› iç yüzeylerinde nem yo¤unlaflmas› (su damlac›klar›)
oluflmas›na neden olabilir. Nem yo¤unlaflmas› tespit edildi¤inde kameray› kullanmay› durdurun. Kullanmaya devam
ederseniz kamera hasar görebilir.



Bak›m/Di¤er Ek Bilgiler

Afla¤›daki durumlarda nem yo¤unlaflmas› oluflabilir:
Kamera ani bir flekilde so¤uk bir ortamdan s›cak bir ortama geçirilirse

Kamera nemli bir odada b›rak›l›rsa

So¤uk bir oda birdenbire ›s›n›rsa

Nem yo¤unlaflmas›n› önlemek için
Kameray› ani ve afl›r› s›cakl›k de¤iflimlerinden uzak tutun.
Kay›t ortam›n› ve pil paketini ç›kar›n. Sonra, kameray› hava geçirmez plastik bir poflet içine koyun ve buradan
ç›karmadan önce s›cakl›¤a yavafl yavafl al›flmas›n› bekleyin.

Nem yo¤unlaflmas› tespit edildi¤inde
Kamera otomatik olarak kapan›r.
Su damlac›klar›n›n buharlaflmas› için gerekli olan net süre kameran›n bulundu¤u ortama ve hava koflullar›na ba¤l›d›r.
Genel bir kural olarak, kameray› tekrar kullanmaya bafllamadan öce 2 saat bekleyin.

Kameray› Yurtd›fl›nda Kullanma

Güç Kaynaklar›
100 ve 240 V AC, 50/60 Hz güç kayna¤›na sahip herhangi bir ülkede, kameray› kompakt güç adaptörüyle besleyerek
çal›flt›rabilir ve pil paketlerini flarj edebilirsiniz. Deniz afl›r› kullan›m için gereken fifl adaptörleriyle ilgili bilgi almak
için bir Canon Hizmet Merkezi ile ba¤lant›ya geçin.

Televizyon Ekran›nda ‹zleme
Kay›tlar›n›z› sadece PAL sistemiyle uyumlu televizyonlarda izleyebilirsiniz. PAL (veya SECAM sistemiyle uyumlu)
sistemi, afla¤›daki bölge/ülkelerde kullan›l›r:
Avrupa: Avrupa'n›n tamam› ve Rusya Amerika: Sadece Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Frans›z bölgelerinde (Frans›z
Ginesi, Guandelup, Martinik vb.)  Asya: Asya'n›n büyük bir ço¤unlu¤u (Japonya, Filipinler, Güney Kore, Tayvan ve
Myanmar hariç).  Afrika: Afrika'n›n ve Afrika adalar›n›n tamam›.   Avustralya/Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda,
Papua Yeni Gine; Pasifik adalar›n›n ço¤u (Mikronezya, Samoa, Tonga ve Guam ve Amerikan Samoas› gibi ABD
bölgeleri hariç).



‹ste¤e Ba¤l› AksesuarlarEk Bilgiler

Afla¤›da belirtilen aksesuarlar bu kamera ile uyumludur. Kullan›labilirlik durumlar› bölgeye göre de¤ifliklik gösterir.

Pil Paketi
Kompakt Güç

Adaptörü
DC Kablosu

Tafl›t Pil Adaptörü Tripod Adaptörü Tripod Adaptör Zemini Çekim Deste¤i

Genifl Aksesuar Pil Video Ifl›¤› Video Kablosu Uzaktan Kumanda
Kontrolü

Uzaktan Kumanda
Kontrolü

USB Kablosu



‹ste¤e Ba¤l› Aksesuarlar Ek Bilgiler

Orijinal Canon aksesuarlar›n› kullanman›z› öneririz.
Bu ürün, en üstün performans›n› orijinal Canon aksesuarlar› ile kullan›ld›¤›nda sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Canon, baflka üreticilerin aksesuarlar›n›n bu ürünle birlikte kullan›lmas› durumunda oluflabilecek yang›n gibi kazalardan,
cihaza ya da çevreye gelebilecek hiçbir zarardan (pillerin akmas› veya patlamas› gibi) sorumlu tutulamaz. Baflka
üreticilerin aksesuarlar› kullanmaktan kaynaklanan ar›zalar da garanti kapsam› d›fl›ndad›r. Bu gibi ar›zalar ancak
tamir ücreti ödenerek giderilebilir.

Pil Paketleri
Fazladan pil paketine ihtiyac›n›z oldu¤unda afla¤›dakilerden birini seçin:
BP-955, BP-975, BP-950G, BP-970G.
Ak›ll› Sistem etiketi tafl›yan pil paketleri kullan›ld›¤›nda, kamera pille iletiflime
geçer ve kalan kullan›m süresini görüntüler (1 dakikaya kadar do¤ru görüntüler).
Bu pil paketlerini sadece Ak›ll›n Sistem ile uyumlu kamera ve flarj cihazlar›yla
kullanabilir ve flarj edebilirsiniz.

Kay›t ve ‹zleme Süreleri
Afla¤›daki tabloda verilen kay›t ve izleme süreleri yaklafl›k de¤erlerdir; kay›t moduna, flarj, kay›t veya koflullar›na
göre farkl›l›k gösterir. Pil paketinin etkin kullan›m süresi, flarj ifllemini so¤uk ortamlarda gerçeklefltiriliyorsa, parlak
ekran ayarlar› kullan›l›yorsa vb. düflebilir.

fiarj Süreleri
Pil Paketlerini flarj etmek için CA-930 Kompakt Güç Adaptörünü kullan›n. Afla¤›daki tabloda verilen flarj süreleri
yaklafl›k de¤erlerdir; flarj ortam›na ve bafllang›çtaki flarj seviyesine göre farkl›l›k gösterir.
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* Bafllatma/durdurma, zoomlama ve kameray› açma/kapama gibi tekrarlanan ifllemlerle yap›lan yaklafl›k kay›t süreleri.

CB-920 Tafl›t Pil Adaptörü
Seyahat esnas›nda kameray› beslemek veya pil paketlerini flarj etmek için tafl›t
pil adaptörünün kullan›n. Tafl›t pil adaptörü fiflini tafl›t›n›z›n çakmak soketine
tak›l›r ve 12-24 V DC flarj eder.

TA - 100 Tripod Adaptörü
TA-100, kameray› bir tripoda h›zl› bir flekilde tak›p/ç›karman›z› sa¤lar.

SBR-1000 Çekim Deste¤i
SBR-1000 aksesuar›n› boyun ask›s›yla birlikte kameraya ek destek olarak
kulland›¤›n›zda çekim esnas›nda kamera yükü ciddi oranda hafifler.

WA-H82 Genifl Aksesuar
Genifl aksesuar, kameran›n odak uzunlu¤unu 0,8 faktör oran›nda düflürerek
çekimlerinize genifl aç›l› bir görünüm kazand›r›r.



Ek Bilgiler‹ste¤e Ba¤l› Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Cihaz›
Kameran›n REMOTE terminaline ZR-2000 veya ZR-1000 ba¤land›¤›nda, resmi
harici bir monitörde gözden geçirirken kameraya dokunmaya gerek olmadan
kayd› bafllatma/durdurma, zoom ve odak ifllemleri gibi kontrol ifllevlerini yapmak
mümkündür. Bu özellikle kamera bir tripoda monte edildi¤inde ve çekimi yaparken
minimum sars›nt›y› garanti etmek istedi¤inizde kullan›fll›d›r.

Bu etiket orijinal Canon video aksesuarlar›n› belirtir. Canon video ekipman›n› kullan›rken, bu etiketi
tafl›yan Canon marka aksesuarlar› veya ürünleri kullanman›z› tavsiye ederiz.



Teknik ÖzelliklerEk Bilgiler

Sistem

Kay›t Sistemi
Video s›k›flt›rma: MPEG-2 Long GOP;
Ses s›k›flt›rma: Lineer PCM, 16 bit, 48 kHz, 2 kanal
Dosya tipi: MXF

Videolar:

Görüntü s›k›flt›rma: JPEG
Exif Sür. uyumlu DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasar›m Yönetmeli¤i sistemi) 2.2 ve DPOF ile

Foto¤raflar:

Video Yap›land›rma (kay›t/izleme)
50 Mbps (CBR, 4:2:2, 422P@HL)
                1920x1080: 50i, 25P
                1280x720: 50P, 25P
35 Mbps (VBR, 4:2:0, MP@HL)
                1920x1080: 50i, 25P
                1280x720: 50P, 25P
25 Mbps (CBR, 4:2:0, MP@H14)
                1440x1080: 50i, 25P

Kay›r Ortam› (verilmez)
Videolar: CompactFlash (CF) Kart Tipi I (iki yuva)
Foto¤raflar*: SD veya SDHC (SD Yüksek Kapasite) haf›za kart›
Özel resim dosyalar›, kamera ayarlar› ve kullan›c› notu dosyalar› kaydedilebilir ve yüklenebilir.

Maksimum Kay›t Süresi**
16 GB CF Kart›
50 Mbps: 40 dk., 35 Mbps: 55 dk., 25 Mbps: 80 dk.
64 GB CF Kart›
50 Mbps: 160 dk., 35 Mbps: 225 dk., 25 Mbps: 310 dk.
** Sürekli kayda göre yaklafl›k de¤erler.

Görüntü Sensörü: Üç adet 1/3 tip CMOS, her birinde yaklafl›k. 2.070.000 piksel (1920x1080)

LCD ekran: 10,1 cm (4,0 inç.), genifl, renkli, yaklafl›k 1.230.000 nokta

Vizör: 1,3 cm (0,52 inç), yaklafl›k 1.555.000 nokta

Mikrofon: Çapraz katmanl›, stereo elektret kondansatörlü mikrofon

Lens
f=4,1-73,8 mm, F1,6-2,8, 18x optik zoom
35 mm eflde¤eri: 29,3-527,4 mm

Lens Yap›land›rmas›
14 grup halinde 17 eleman (1 tek yönlü ve 2 çift yönlü asferik eleman); UD lens

Renk ay›rma filtresi: Prizma

ND filtresi: Dahili (KAPALI, 1/4, 1/16, 1/64)

Filtre çap›: 82 mm

AF Sistemi

Otomatik odak (TTL + [Instant] ayarland›¤›nda harici mesafe sensörü) veya odak halkas›yla manuel odak

Beyaz Ayar›
Otomatik beyaz ayar›, özel beyaz ayar›, önayarl› beyaz ayar veya renk s›cakl›¤› ayar›



Ek BilgilerTeknik Özellikler

‹ris: Otomatik veya normal ayar

Gain: Otomatik (AGC) veya manuel (-6.0 dB ila 33.0 dB aras›, ince ayar yap›labilir)

Enstantae h›z›: Otomatik, h›zl›, aç›, frekans taramas› veya düflük enstantane modu, kapal›; 1/3 sn - 1/2000

Minimum Ayd›nlatma: 0,06 (FULL AUTO dü¤mesi KAPALI, [Frame Rate] de¤eri [50i], 33 dB gain, 1/3
enstantane h›z›)

Konu Ayd›nlatma Menzili: 0,06 lx ila 10.000 lux aras› ([Frame Rate] de¤eri [50i] oldu¤unda)

Görüntü Sabitleme: Optik De¤iflimli Görüntü Sabitleyici

Video Çekim Boyutu
50 Mbps, 35 Mbps: 1920x1080 piksel, 1280x720 piksel
25 Mbps: 1440x1080 piksel

Foto¤raf Boyutu
192 0x1080, 1280x720 (sadece klipten foto¤raf al›nd›¤›nda)

Terminaller

              HD/SD SDI Terminali
BNC jak, sadece ç›k›fl, 0,8 Vp-p/75      , dengelenmemifl
HD-SDI: SMPTE 292M
Video (1080i/720P), ekli ses, süre kodu (VITC/LTC)
SD-SDI: SMPTE 259M
Video (576i), ekli ses, süre kodu (VITC/LTC)

HDMI OUT Terminali
HDMI mini konektör, sadece ç›k›fl

HD/SD COMPONENT OUT Terminali
720 P (D4)/1080i (D3)/576i (D1) uyumlu, sadece ç›k›fl
Ayd›nlatma (Y): 1 Vp-p / 75
Krominans  (P /P ) ±350 mV / 75

AV Terminali
Ø  3.5 mm mini jak (ses ve video), sadece ç›k›fl (kulakl›k için de çift amaçl› terminal, sadece ç›k›fl)
Video: 1 Vp-p / 75       dengelenmemifl
Ses: -10 dBV (47 k      yük, ç›k›fl seviyesi 1Vrms) / 3 k      veya daha az

VIDEO 2 Terminali
BNC jak (sadece video), sadece ç›k›fl, 1 Vp-p/75      , dengelenmemifl

XLR Terminali
XLR jak (pin1 shield, pin2 hot, pin3 cold), 2 set
Hassasiyet
     MIC ayar›: -60 dBu (manuel ses merkezi, tam ölçek -18 dB) / 600
     LINE ayar›: 4 dBu (manuel ses merkezi, tam ölçek -18 dB) / 10 k
     ATT: 20 dB

     (Kulakl›k) Terminali
Ø 3.5 mm stereo mini-jak, -       to -12 dBV (16      yük, ses menzili Min'den Maks'a) / 50    veya daha az

                GENLOCK Terminali
BNC jak, sadece girifl: 1 Vp-p/75



Teknik ÖzelliklerEk Bilgiler

               TIME CODE Terminali
BNC jak
Girifl: 0.5 V - 18 Vp-p/10 k
Ç›k›fl: 1 Vp-p/75

REMOTE Terminali
Ø  2.5 mm stereo mini-jak

USB Terminali
mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB)

Güç/Di¤er

Güç Kayna¤› (oranl›)
7.4 V DC (pil paketi), 8.4 V DC (DC IN)

Güç tüketimi (AF aç›kken 50 Mbps kay›t, vizör/LCD ekranda normal parlakl›k, SDI ç›k›fl kapal›)
               Vizör: 8,5 W, LCD ekran: 8,9 W
               Vizör: 7.3 W, LCD ekran: 7.7 W

Çal›flma s›cakl›¤›
0 - 40 °C

Boyutlar (G x Y x E)
180 x 236 x 396 mm, kamera sap› dahil (lens bafll›¤› ve göz deste¤i hariç)

A¤›rl›k (kamera sap› dahil; lens bafll›¤› ve göz deste¤i hariç)
              2,670 g                2.630 g

CA-930 Kompakt Güç Adaptörü

Güç Kayna¤›
100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Oranl› ç›k›fl / tüketim
Güç adaptörü olarak: 8.4 V DC, 2.4 A / 46 VA (100 V) - 62 VA (240 V)
Pil flarj cihaz› olarak: 8.4 V DC, 1.5/2.0 A / 40 VA (100 V) - 54 VA (240 V)

Çal›flma s›cakl›¤›
0 - 40 °C

Boyutlar (G x Y x E)
85 x 51 x 110 mm

A¤›rl›k
240 g
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AGC Limiti................................................................
A¤›r ve H›zl› Çekim Kay›t Modu..............................
Aksesuarlar............................................................
Ar›za Tespit............................................................
Atanabilir Tufllar.....................................................
AV terminali............................................................
AWB - Otomatik Beyaz Ayar›...................................

68
60
60

104
190
178
107
143

70

Beyaz Ayar›..............................................................
Bit Oran›...................................................................

70
51

CF Kart
Takma.......................................................
Veriyi Kurtarma ........................................
Ç›karma....................................................

CF Kart Yuvalar›n› De¤ifltirme .................................

37
41
38
40

Çekim H›z›................................................................
Çekimde Kullan›lan H›z ..........................................
Çözünürlük (kare boyutu).........................................

Ç

51
104

51

Dahili Yedekleme Pili..............................................
Dalga Biçimi Monitör ...............................................
DC IN terminali ........................................................
Dil ............................................................................
Diyafram ..................................................................
Durum Ekranlar› .....................................................

187
96
24
27
66

172

Ekli Ses*................................................................
Ekran ‹flaretleri .......................................................
En/Boy Oran› ........................................................
Enterval Kay›t Modu .............................................
Enstantane H›z› ......................................................

144
78

140
101

63

Foto¤raflar
Özel resim dosyalar›n› kopyalama ........
Silme ......................................................
Korumaya alma .....................................
Görüntüleme .........................................

Foto¤raf Çekme ....................................................

160
158
159
157
155

Gain .......................................................................
GENLOCK terminali ...............................................
Geçici Otomatik Poz (PUSH AUTO IRIS) ...............
Geçici Otomatik Odak (Push AF) ...........................
Genifl Aksesuar ....................................................
Görüntü Sabitleyici .................................................
Göz Deste¤i ...........................................................
Güç Kayna¤› ..........................................................
Güç Tasarrufu Modu ..............................................
Güvenli Bölge .........................................................

60
85
67
57

164
59
30
21
50
78

sadece

Dizin



Harici Monitöre Ba¤lant› ..........................................
Hayalet Gücü (mikrofon) ..........................................
HD/SD COMPONENET OUT Terminali ...................
HD/SD SDI Terminali* .............................................
HDMI OUT Terminali ...............................................

141
90

142
142
142

Ifl›k Ölçümü .............................................................. 68

‹

‹lerleme Modu (süre kodu)........................................
‹ndeks Ekranlar›

Klip resmini de¤ifltirme.............................
Klipler .......................................................
Klibi genifllet ............................................
Çekim iflaretleri ........................................

‹ris ............................................................................
‹ris Limiti ...................................................................
‹ris Halkas› ...............................................................
‹zleme
                Klipler ......................................................
                Foto¤raflar ...............................................

81

138
123
136
135
66
66
66

125
157

K

Kablosuz Kumanda Cihaz›........................................
Kalan Pil Süresi .........................................................
Kamera Ayarlar› .......................................................
Kamera Sap› .............................................................
Kameray› Açma/Kapama ..........................................
Kare Kay›t Modu .....................................................
Kayd› Gözden Geçirme ..........................................
Kay›t Ortam›n› Bafllatma ...........................................
Klipleri Bilgisayara Kaydetme .................................

20
22

122
34
25

103
100
39

146

sadece

       iflareti/       iflareti ekleme...............
Çekim iflaretleri ekleme/silme
Kopyalama ...........................................
Silme ....................................................
Klip bilgilerini görüntüleme ..................
‹zleme ..................................................

Klip Kayd› ..............................................................
Kontrol iflaretleri (      ) ..........................................
Kulakl›k Terminali ..................................................
Kullan›c› Biti ...........................................................
Kullan›c› Notu ........................................................

.131
99, 128, 137

.132

.134

.130

.125
43

131
93
84
94

Lens Bafll›¤› ...........................................................
LCD Panel .............................................................
LCD Ekran .............................................................

30
32
33

Makro Çekim .........................................................
Mesaj Listesi ........................................................
Menü Ayarlar› .......................................................
Metadata ...............................................................
Mikrofon ...........................................................
Mikrofon Parazit Azalt›c› ..................................
Mikrofon Hassasiyeti .......................................
MXF dosya tipi  ........................................................

58
181
163

94
88, 89
89, 91
89, 91

4

ND Filtresi ..............................................................
Nem Yo¤unlaflmas› ..............................................

69
188



Ses Kay›t Seviyesi ................................................
Ses Baflvuru Sinyali .............................................
Süre Kodu ............................................................
Süre Ölçer ...........................................................

92
95
81

171

Tally Lambas› .........................................................
Tam Otomatik Mod ..................................................
Tarih ve Saat ...........................................................
Tarih Format› ..........................................................
Teknik Özellikler .....................................................
Terminal Kapaklar› ..................................................
Titreme Azalt›c› ........................................................
TIME CODE terminali* .............................................
Tripod ..............................................................
Tüm Ayarlar› S›f›rlama ............................................

169
45
26

168
194

35
65
86

36, 185
168

USB Terminali ......................................................... 19

Odak ....................................................................
Odak Limiti  ..........................................................
Odak Modu Halkas› .............................................
Odak Halkas› .......................................................
OK ‹flaretleri      ...................................................

52
58
52
52

131

Ö

Ön Kay›t Modu ....................................................
Özel Göstergeler .................................................
Özel ‹fllevler .........................................................
Özel Resim ..........................................................
Özel Resim Ayarlar› .............................................

106
121
120
109
113

Peaking ................................................................
PUSH AF ..............................................................
PUSH AUTO IRIS .................................................
Pil Paketi ..............................................................
POWER Dü¤mesi .................................................

55
57
67
21
25

Rec Run (süre kodu) ............................................
REMOTE Terminali ...............................................
Renk Çubuklar› .....................................................

81
77
95

SD Kart .................................................................
Serbest (süre kodu) ..............................................
Ses Ç›k›fl› .............................................................
Ses Kontrolü .........................................................
Ses Patlamas› S›n›rlay›c› .....................................
Ses Kayd› .............................................................

39
81

144
93

164
88

Vektör Kapsam› .......................................................
VIDEO 2 Terminali ..................................................
Video Yap›land›rmas› ..............................................
Video Ç›k›fl Yap›land›rmas› .....................................
Vizör .........................................................................

97
143

51
139

33

XLR Terminaller ....................................................... 88

Y

Yan Monitör .............................................................
Yan Panel ................................................................
Yurtd›fl›nda Kamera Kullan›m› ................................

Zebra Deseni ............................................................
Zoom .........................................................................
Zoom Halkas› ............................................................
Zoom Ayaklar› ...........................................................

97
48

189

79
74
74
75

sadece



İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN
  
ÜNVANI	 :	CANON	EURASIA	GÖRÜNTÜLEME	VE	OFİS	SİSTEMLERİ	A.Ş
MERKEZ	ADRESİ	 :	DEĞİRMEN	SOK.	NİDA	KULE		İŞ	MERKEZİ	NO:18	 
	 		KADIKÖY-KOZYATAĞI	/İSTANBUL
TEL	/	TELEFAKS	 :	0216	571	6800/0216	571	6899
VERGİ	DAİRESİ						 :	ANADOLU	KURUMLAR
VERGİ	NO																	 :	2010364684

HİZMET	KAPSAMI	 :	TS	12845	Yetkili	Servisler-Profesyonel	Amaçlı	Ses	ve	Görüntü	 
	 	 Cihazları	İçin	-	Kurallar	Standardına	Uygun	2	Servis										

YETKİLİ	SERVİS	İSTASYONUNUN

ÜNVAN ADRES TEL/FAKS

1 ERKAYALAR	FOTOĞRAFÇILIK	
TİC.LTD.ŞTİ.

HOBYAR	MH.	MİMAR	VEDAT	
CAD.	NO:7	FATİH	İSTANBUL 0212	519	26	11

2 ERKAYALAR	FOTOĞRAFÇILIK	
VE	TİC.	LTD.	ŞTİ.

ATATÜRK	BULVARI	117/13	
KIZILAY ANKARA 0312	425	47	94

ÜRETİCİ FİRMA:
Canon	Inc
30-2,	Shimomaruko	3-chome,	Ohta-ku
Tokyo	146-8501,	JAPAN
Tel:	+81-3-3758-2111
Faks:	+81-3-5482-5135
www.canon.com

İTHALATÇI FİRMA:
Canon	Eurasia
Nida	Kule	İş	Merkezi	Değirmen	Sok
No:	18/10	K:	2	Kozyatağı	-	Kadıköy	
İSTANBUL
Tel:	+90	216	571	68	00
Faks:	+90	216	464	29	49
www.canon.com.tr

KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR
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