kullanım kılavuzları için tıklayınız.

HD Video Kamera
Profesyonel Amaçl› Kamera
Türkçe Tan›tma ve Kullanma K›lavuzu

Kullan›m ‹çin Önemli Uyar›lar
UYARI
Elektrik çarpmas› tehlikesine karﬂ›, kameran›n ön ve arka kapa¤› asla sökülmemelidir. Kamera
kullan›c› taraf›ndan tamir ve müdahale edilebilecek parçalar içermez. Bak›m iﬂleri için yetkili
bak›m servislerine baﬂvurun.
UYARI
Bu ürün asla ya¤mur ve neme maruz b›rak›lmamal›d›r. Aksi takdirde elektrik çarpmas› tehlikesi
ortaya ç›kabilir.
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.
D‹KKAT
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.
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-920 Kimlik Plakas›, video kameran›z›n alt k›sm›nda bulunmaktad›r.
EMC Directive'in teknik donan›m›na uygun CV-150F/CV-250F DV kablosu kullanman›z gerekmektedir.

Sadece Avrupa Birli¤i (ve EEA):
Ekranda bu sembolün görünmesi ürünün WEEE Direktifi (2002/96/EC) ve ulusal yasalar
gere¤ince ﬂehir cereyan›yla kullan›ma uygun olmad›¤›n› gösterir. Bu ürün point serisine ait bir
tasar›md›r; 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. Çevre sa¤l›¤› için ülkenizdeki
at›k toplama noktalar›yla veya de¤erlendirme merkezleriyle iletiﬂime geçin.
(EEA: Norveç, ‹zlanda ve Liechtenstein)

Geniﬂ Kapasiteli XH G1S / XH A1S
En ‹yi HD Kalitesi
Geliﬂtirilmiﬂ 20x lensler 20x zoom kapasiteli objektif özelli¤i ve geliﬂtirilmiﬂ iﬂlem kapasitesi sa¤layan dahili iris
halkas› özelli¤inin en yeni versiyonudur. Ayr›ca, zoom kullan›rken art›k manuel odaklanabilirsiniz.
3CCD sistemi Kameran›z üçlü 1/3 inc. CCD ile ( her biri toplamda 1.67 mega piksel ve 1440 x 1080 etkin piksel)
800 TV çizgili yatay çözünürlük, en yüksek HDV standard› sa¤lar.
DIGIC DV II resim iﬂlemcisi Bu yeni jenerasyon Canon video iﬂlemcisi, en iyi video kalitesi ve high definition
video için yüksek renk üretimi sa¤lar.

Çok Yönlü Sanatsal ‹fade Olana¤›
HDV native 1080/25p kay›t HDV özelliklerine göre yap›lm›ﬂ ( 42) native kay›tlarla uyumlu video kay›tlar için 25F
modunu kullan›n. TV programlar›nda, ticari ürünlerde, müzik kay›tlar›n veya video kay›tlarda, XH G1S / XH A1S
ile çekim yapabilirsiniz.
Custom presets (önceden yap›lm›ﬂ ayarlar) ‹stedi¤iniz “görünümü” elde etmek için paralel olmayan resim kontrol
kullan›r. Kameran›zda kolayl›kla kaydedilebilen ve de¤iﬂtirelebilen 23 adet özel ayar parametresi vard›r. ( 87).

Geliﬂtirilmiﬂ Profesyonel Özellikler
Pro level ba¤lan›l›rl›k S›k›ﬂt›r›lmam›ﬂ HD sinyal ç›k›ﬂ› için bir endüstri standard› olan HD/SD SDI giriﬂi,
ses ve SMPTE süre kodu (LTC) eki, yüksek kapasiteli XH G1S'in profesyonel kameran›n özelliklerinden sadece
birkaç›d›r.
Senkronizasyon Genlock senkronizasyonu ile TIME CODE giriﬂleri, XH G1S'nin multi-kamera çekim
ayarlar›n›n herhangi birinin bir parças› olmas› olmas›n› sa¤lar.
Güçlendirilmiﬂ özel ayar Özel ayar iﬂlevleri (
iﬂlemlerini kolayl›kla kontrol etmenizi sa¤lar.

95) ve özel ayar göstergesi (

101) seçenekleri, kamera

Ve Daha Fazlas›
Ses seçenekleri Kameran›z fantom gücüne sahip iki set XLR ses giriﬂ terminali ile donan›m›na sahiptir. Ses
kayd›n› ses giriﬂleri ile veya bir ses giriﬂini kameran›z›n ön mikrofonu ile birleﬂtirerek yapabilirsiniz. Manuel ses
seviye ayar› esnas›nda titreﬂim oluﬂmas›n› engellemek için ses patlama s›n›rlay›c›s› (audio peak limiter) ( 49)
kullanabilirsiniz.
Ses paraziti azaltma Titreme nedeniyle oluﬂan istenmeyen ses parazitlenmeleri, geliﬂtirilmiﬂ harici mikrofon
tutucu tasar›m› sayesinde azalt›lm›ﬂt›r.
Ekli ve geliﬂtirilmiﬂ iﬂlevlilik Push AE ( 57) • 0.5 dB ad›mlarla ince ayar ( 62) • Odak limiti (
Deste¤i Yuvas› ( 17) • Seçici NR ( 69) • Ses ç›k›ﬂ seviyesi seçimi ( 81) • ve daha fazlas›!

40) • Göz

Bu K›lavuzun Kullan›lmas› Hakk›nda
Canon XH G1S / XH A1S 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 ( 143).

K›lavuzda Kullan›lan K›saltma ve Semboller
Kamera iﬂleyiﬂi ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular.
Temel iﬂlevlerin kullan›m›n› tamamlay›c› ek bilgiler.
Baﬂvuru sayfas› numaralar›.
Büyük harfler kameran›z veya uzaktan kumanda cihaz› üzerindeki tuﬂlar› gösterir.
[] (Köﬂeli parantez) içinde veya büyük harflerle yaz›lanlar ekrandaki menü baﬂl›klar›n› göstermektedir.
Siyah harflerle gösterilen menü seçenekleri fabrika ayar›n› gösterir.
“Ekran” kelimesi, vizör ekran› için kullan›lmaktad›r.
“Kart” veya “Haf›za Kart›” SD haf›za kart›, SDCH haf›za kart› veya MultiMedia Card (MMC) anlam›na
gelir.
Metinler sadece simgede gösterilen modele uygulanabilir.
Bu k›lavuzdaki ﬂemalar Objektif donan›ml› HD 20x L IS III XL G1S modelini esas al›r.

‹ﬂlem modlar›
‹ﬂlevlerin mevcudiyeti çubukta gösterilen iﬂlem
moduna ba¤l›d›r.

‹ﬂlem bu modda kullan›labilir.
‹ﬂlem bu modda kullan›lamaz.

Menü baﬂl›klar› fabrika konumunda gösterilir

Tescilli Marka Tan›mlamalar›
• Canon, Canon Inc.'in tescilli markas›d›r.
•
tescilli bir markad›r.
• HDV ve the HDV logo, Sony Corporation ve Victor Company of Japan, Ltd.'nin (JVC) tescilli markas›d›r.
•
Yukar›da belirtilmeyen di¤er isim ve ürünler kendi tescil sahiplerinin mülkiyetindeki tescilli markalar veya
kay›tl› ticari markalar olabilir.
• BU KAMERANIN K‹ﬁ‹SEL KULLANIM DIﬁINDA MPEG-2 STANDARDIYLA UYUMLU OLMAYAN ﬁEK‹LDE
KULLANILMASI YASAKTIR.

HD/HDV ve SD/DV Özellikleri Hakk›nda
Bu k›lavuz içinde video sinyal standartlar› (kamera bölümü) ve kay›t standartlar› (kay›t cihaz› bölümü)
birbirinden ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Video sinyali HD (high definition) veya SD (standart definition) özelliklerine
göre ayarlanabilir. Yine ayn› ﬂekilde, kasetin kay›t standard› için de HDV veya DV ayar› yap›labilir.
Kamera Bölümü
HD/SD SDI Terminali
Kay›t Cihaz›
Bölümü

Yürütme Sinyali

HDV/DV Terminali

(Sadece

)
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Kamera ile Birlikte Verilen Aksesuarlar›n Kontrolü
CA-920 Kompakt Güç Adaptörü DC-920 DC Coupler

BP-950G Pil Grubu

WL-D5000 Uzaktan Kumanda

SD Haf›za Kart›

HDVM-E63PR Dijital
Videokaset

2 x AA (R6) Piller
(uzaktan kumanda için)

STV-290N Stereo Video
Kablosu

DTC-1000 Ba¤lant› Video
Kablosu

Ayar Band› (harici mikrofon
tutucu için)

Tripod Adaptörü Zemini

SS-1100 Omuz Ask›s›

Objektif kapa¤›

Objektif baﬂl›¤›

Göz Deste¤i

Kamera Parçalar› ve Tuﬂlar›
Soldan Görünüﬂ
Kadran›
Harici kontrol mudu*
VCR/PLAY modu
Kamera Kapal›
Manuel
Otomatik
Enstantane Önceli¤i
Diyafram Önceli¤i
Kay›t
Spot Iﬂ›k
Programlar›
Gece çekimi
Kolay Kay›t
* Gelecekteki yaz›l›m geliﬂimi için korunan mod.

DISP. (gösterge) tuﬂu ( 31)
PEAKING tuﬂu ( 38)
MAGN. (büyütme) tuﬂu ( 38)
(kay›t geri izleme) tuﬂu ( 31)
POSITION PRESET dü¤mesi ( 35, 39)
Odak modu dü¤mesi ( 36)
POSITION PRESET ON/SET dü¤mesi ( 35, 39)
ND FILTER dü¤mesi ( 41)
‹ris halkas› ( 56, 59)
POWER Göstergesi
Yan panel ( 136)
OPEN (LCD göstergeyi aç) dü¤mesi ( 18)
CH1/CH2 kadranlar› ( 49)
AUDIO LEVEL LOCK dü¤mesi ( 49)
SELECT/SET kadran› ( 25)/
(ses) kadran› (

106)

MENU tuﬂu ( 25)
Odak halkas› ( 36)
Zoom halkas› ( 34)
SHUTTER kadran› ( 58)/ kadran› ( 64)
PUSH AF dü¤mesi ( 36)
EXP.LOCK tuﬂu ( 60)/PUSH AE tuﬂu ( 57)
GAIN dü¤mesi ( 61)
AGC (otomatik gain kontrolü) dü¤mesi ( 61)
OUTPUT dü¤mesi ( 75)
AWB (otomatik beyaz ayar›) dü¤mesi ( 63)
WHITE BAL: (beyaz ayar) dü¤mesi ( 63)
WHITE BALANCE
tuﬂu ( 63)
CUSTOM KEYS ( 71)
CUSTOM PRESET ON/OFF tuﬂu ( 89)
CUSTOM PRESET SELECT tuﬂu ( 89)

Sa¤dan Görünüﬂ

ZOOM SPEED dü¤mesi ( 34)
(kart/kaset) dü¤mesi ( 112)
VIDEO 2 terminali ( 79)
HD/SD SDI terminali* ( 77)
GENLOCK terminali* ( 44)
TIME CODE terminali* ( 44)
MIC (harici mikrofon) terminali ( 47)
dü¤meleri ( 48)
* Sadece

dü¤meleri ( 50)
Objektif baﬂl›¤› ( 20)
Objektif baﬂl›¤› kilit vidas› ( 20)
dü¤meleri ( 49)
CH1 giriﬂ terminali ( 48)
CH2 giriﬂ terminali ( 48)
Kaset kompart›man› ( 23)
TIME CODE dü¤mesi* ( 44)

Önden görünüﬂ

Arkadan görünüﬂ

Harici mikrofon tutucu ( 48)
Tally lambas› ( 100)
Instant AF için harici sensör ( 36)
Kamera sap› (
20)
TA-100 Tripod Adaptörü (ayr› sat›l›r) ( 146) veya
varolan tripod adaptör zemini için takma soketleri.
Mikrofon kilit vidas› ( 19)
Uzaktan kumanda (
22, 109)
Tripod soketi
Vizör ( 17)
OPEN (pil kompart›man›n› aç) dü¤mesi ( 14)
CARD eriﬂim göstergesi ( 112)
Pil/Haf›za kart› kompart›man› ( 14)

Diopter ayar dü¤mesi ( 17)
VIEWFINDER COMPONENT OUT terminali (
terminali
A/V1 terminali ( 77)
HDV göstergesi
HDV/DV terminali ( 79, 84, 86)
(kulakl›k) terminali
HD/SD COMPONENT OUT terminali ( 78)
START/STOP tuﬂu (
28)
Haf›za kart› yuvas› ( 24)
Pil takma ünitesi ( 14)
BATT.RELEASE sürgüsü ( 14)

78)

Tripodlar›n kullan›m›
Kameran›n zarar görebilece¤inden tripodlar› 5.5 mm'den uzun monte vidalar›yla kullanmay›n. Tripodlar› 3/8” monte
vidalar›yla takmak için, önce tripod adaptör zeminini tak›n ve tripodu adaptör zeminine tak›n.

Terminali Hakk›nda
(LANC), Local Application Control Bus System anlam›na gelmektedir.
terminali, cihaza ba¤lanman›z› ve kontrol
etmenizi sa¤lar. Sadece
iﬂaretine sahip cihazlara
terminali ile ba¤lan›n.
iﬂareti taﬂ›mayan cihazlara ba¤lant› garanti edilmez.
Ba¤lan›lan cihaz›n baz› tuﬂlar›, kameran›n tuﬂlar›ndan farkl› olabilir veya farkl› çal›ﬂabilir.

Üstten Görünüﬂ

(duraklatma) tuﬂu ( 105)/
DRIVE MODE tuﬂu ( 115)
(durdurma) tuﬂu ( 105)/
(ölçüm modu) tuﬂu ( 116)
(geri sarma) tuﬂu ( 105)/
- tuﬂu ( 118)
(izleme) tuﬂu ( 105)/
SLIDESHOW tuﬂu ( 118)
(h›zl› ileri sarma) tuﬂu ( 105)/
+ tuﬂu ( 118)
REC (kay›t) tuﬂu (
84)
START/STOP tuﬂu (
28)
LOCK dü¤mesi (
29)
OPEN/EJECT
dü¤mesi (
29)
Kamera zoom dü¤mesi (
34)

PHOTO tuﬂu ( 112) MAGN. (büyütme) tuﬂu (
Zoom h›z› ayar kadran› ( 34)
RESET dü¤mesi
Hoparlör ( 106)
MIC.ATT dü¤mesi ( 49)
WHITE BALL. PRESET dü¤mesi ( 63)
END SEARCH tuﬂu ( 33)
Ask› montesi ( 20)
Mikrofon ( 47)
Aks› montesi (
20)
Aksesuar k›za¤› ( 117)
Zoom h›z› ayarlama kadran› (
34)
PHOTO tuﬂu ( 112)/MAGN. tuﬂu (
38)
LCD panel ( 18)

38)

WL-D5000 Uzaktan Kumanda

PHOTO tuﬂu ( 112)
START/STOP tuﬂu ( 28)
MENU tuﬂu ( 25)
TV SCREEN tuﬂu ( 72)
SLIDESHOW tuﬂu ( 118)
DATA CODE tuﬂu ( 108)
INDEX WRITE tuﬂu (
72)
AUDIO MONITOR tuﬂu (
81)
END SEARCH tuﬂu (
33)
SEARCH SELECT tuﬂu ( 107, 108)
REC PAUSE tuﬂu (
84)
REW
tuﬂu ( 105)
ZERO SET MEMORY tuﬂu ( 107)
tuﬂu ( 105)
PAUSE tuﬂu ( 105)

REMOTE SET tuﬂu ( 109)
AV DV tuﬂu ( 85)
Zoom tuﬂlar› (
34)
Menü seçim tuﬂlar› (
25)
SET tuﬂu (
25)
CARD - tuﬂu ( 118)
CARD + tuﬂu ( 118)
MIX BALANCE tuﬂlar› (
81)
tuﬂlar› ( 107, 108)
PLAY
tuﬂu ( 105)
FF
tuﬂu ( 105)
tuﬂu ( 105)
STOP
tuﬂu ( 105)
tuﬂu ( 105)
SLOW
tuﬂu ( 105)

Güç Kayna¤›n›n Haz›rlanmas›
Pil Grubunun ﬁarj Edilmesi
ﬁarj iﬂleminden önce DC coupler'i güç adaptöründen ç›kar›n. Pili takmadan önce pil giriﬂ kapa¤›n›
ç›kar›n.
Elektrik kablosunu adaptöre tak›n.
Elektrik kablosunu elektrik prizine tak›n.
Pil grubunu adaptöre ba¤lay›n.

Pil grubunu ok yönünde klik sesi duyana kadar
yavaﬂça itin.
ﬁarj gösterge ›ﬂ›¤› yan›p sönmeye baﬂlar. ﬁarj
tamamland›¤›nda ›ﬂ›k yan›k kal›r.

ﬁarj iﬂlemi tamamland›¤›nda, pil grubunu
adaptörden ç›kar›n.

ﬁarj göstergesi

Elektrik kablosunu fiﬂten ç›kar›n ve kabloyu adaptörden sökün.

Pil Grubunun Tak›lmas›
kadran›n› OFF konumuna getirin.
Pil kompart›man yuvas›n› açmak için
dü¤mesini ok yönünde itin.

OPEN

Pili kompart›mana yerleﬂtirin ve klik sesiyle
yerine oturana kadar bast›r›n.
Pil kompart›man kapa¤›n› kapat›n.
Pili Ç›karmak ‹çin
OFF ayar›na gelmek için

kadran›n›

çevirin.
Pil kompart›man yuvas›n› açmak için

OPEN dü¤mesini ok yönünde itin.

BATT:RELEASE sürgüsünü sola do¤ru itin ve pili ç›kar›n.
Pil kompart›man kapa¤›n› kapat›n.

ﬁehir Cereyan›n›n Kullan›lmas›
kadran›n› OFF konumuna getirin.
DC coupler'i kameraya tak›n.
Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n ve DC coupler'in
kompart›man yolunda itin ve klik sesi duyana kadar
hafifçe bast›r›n.

Elektrik kablosunu adaptöre tak›n.
Elektrik kablosunu elektrik prizine tak›n.
DC coupler'i adaptöre tak›n.
DC coupler'i iﬂlem bittikten sonra sökün.
Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n, soldaki BATT
RELEASE mandal›na bas›n ve DC coupler'i ç›kar›n.

ﬁarj Edilebilir Dahili Lityum Piller Hakk›nda
Bu kamerada tarih, saat ayar›n› ve di¤er ayarlar› koruyan dahili ﬂarj edilebilir piller vard›r. Dahili pil kameray›
her kullan›ﬂ›n›zda ﬂarj olur. Ancak, kameran›n k›sa süreli kullan›mlar›nda veya cihaz› 3 aydan fazla bir süre
kullanmad›¤›n›zda, pil ﬂarj› tamamen biter. Bu durumda, dahili pili kameray› elektrik prizine takmak ve
kadran› OFF konumundayken en az 24 saat bu ﬂekilde koruyarak ﬂarj edebilirsiniz.

Pil grubunu ﬂarj ederken DC coupler'in güç adaptörüyle ba¤lant›s›n› sökün.
Güç adaptörüne ba¤lan›rken veya ba¤lant›y› sökerken kameray› kapat›n.
Adaptör TV'ye yak›n bir konumda kullan›l›yorsa, görüntüde parazitler oluﬂabilir. Adaptörü TV'den veya
anten kablosundan uzak tutun.
Kamera ile kullan›m› tavsiye edilmeyen hiçbir ürünü güç adaptörüne ba¤lamay›n.

Defolu bir güç adaptörüne veya pil grubuna ba¤land›¤›n›zda ﬂarj göstergesi kapan›r ve ﬂarj iﬂlemi
durur.
ﬁarj göstergesi ayn› zamanda ﬂarj durumunu da gösterir.
0-%50: Saniyede bir kez yanar.
%50-%75: Saniyede iki kez yanar.
% 75'den fazla: Saniyede üç kez yanar.
%100: Sürekli yan›k kal›r.
Pilleri 10-30 ºC'de ﬂarj etmenizi öneririz. ﬁarj süresi ortam ›s›s›na ve pillerin baﬂlang›çtaki ﬂarj
durumuna ba¤l› olarak de¤iﬂir.
So¤uk ortamlarda pillerin etkin kullan›m›nda azalma olur.
Pillerinizi gerekenden 2-3 kez daha fazla ﬂarjl› tutman›z› tavsiye ederiz.
Pil tasarrufu için, kameray› kay›tta duraklatma modunda tutmak yerine kapat›n.

ﬁarj, Kay›t ve ‹zleme Süreleri
Aﬂa¤›da belirtilen süreler yaklaﬂ›k de¤erleri gösterir ve ﬂarj, kay›t ve izleme koﬂullar›na ba¤l› olarak
de¤iﬂir.
Pil Grubu
CA-920 Kompakt Güç Adaptörü ile ﬂarj
Kay›t ve ‹zleme Süreleri
Vizör [NORMAL]
Maksimum Kay›t Süresi
Vizör [PARLAK] 145 dk.
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
Vizör [NORMAL]
Tipik Kay›t Süresi
Vizör [PARLAK] 90 dk.
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
‹zleme Süresi
Kay›t ve ‹zleme Süreleri
Vizör [NORMAL]
Maksimum Kay›t Süresi
Vizör [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
Vizör [NORMAL]
Tipik Kay›t Süresi
Vizör [PARLAK] 95 dk.
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
‹zleme Süresi
LCD ekran [NORMAL]
Kay›t ve ‹zleme Süreleri
Vizör [NORMAL]
Maksimum Kay›t Süresi
Vizör [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
Vizör [NORMAL]
Tipik Kay›t Süresi
Vizör [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
‹zleme Süresi
Kay›t ve ‹zleme Süreleri
Maksimum Kay›t Süresi
Vizör [NORMAL]
Vizör [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
Tipik Kay›t Süresi
Vizör [NORMAL]
Vizör [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
LCD ekran [PARLAK]
LCD ekran [NORMAL]
‹zleme Süresi

dk.

dk.

dk.

dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.
dk.

* Kameray› açma/kapama, durdurma/baﬂlatma, zoom'lama gibi tekrarlanan iﬂlemler için geçerli
yaklaﬂ›k kay›t süresi. Gerçek süre daha k›sa olabilir.

Kameran›n Haz›rlanmas›
Göz Deste¤inin Tak›lmas› ve Ç›kar›lmas›
Göz Deste¤inin Tak›lmas›
Göz deste¤ini, vizör ünitesinin lastik k›sm›n› kaplayacak ﬂekilde tak›n.
Diopter ayar dü¤mesi, göz deste¤i tak›lm›ﬂken de kullan›labilir.
Sol gözle kullan›rken, göz deste¤ini ç›k›nt›l› k›sm› aksi yönde kalacak ﬂekilde tak›n.

Vizör
ünitesi

Göz Deste¤inin Ç›kar›lmas›
Göz deste¤ini ﬂekilde gösterildi¤i gibi
ç›kar›n.

Diopter Ayar›
Kameray› aç›n ve diopter ayar dü¤mesinin
konumunu ayarlay›n.

Vizörü do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›nda ve güçlü ›ﬂ›k kaynaklar›na maruz b›rakmay›n. Vizör LCD'si objektifteki
›ﬂ›k yo¤unlaﬂmas› nedeniyle zarar görebilir. Kameran›z› tripoda yerleﬂtirirken veya nakliye esnas›nda
özel dikkat gösterin.

LDC Ekran›n Kullan›lmas›
LCD paneli açmak için OPEN dü¤mesini
ok yönünde itin.
LCD paneli aç›n.
LCD paneli çevirin ve istedi¤iniz konuma
ayarlay›n.

LCD ekran› siyah/beyaz gösterime ayarlayabilirsiniz ( 19).
LCD ekran, fabrika ayar› olarak, vizör kullan›ld›¤›nda kapan›r. Ancak, ayarlar› her ikisini de ayn› anda
kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz ( 19).

Vizör/LCD Ekran Ayar›
Vizör/LCD ekran için parlakl›k, kontrast, renk, netlik ve arka ›ﬂ›kland›rma* ayarlar›n› de¤iﬂtirebilirsiniz. Bu ayarlar
kayd› etkilemez.
* Güç adaptörü kullan›l›rken fabrika ayar› [PARLAK] konumundad›r.

MENU tuﬂuna bas›n.
SELECT/SET kadran› ile [DISPLAY SETUP/ ] ayar›n› seçin ve kadrana bas›n.
[CVF SETUP] (vizör ayar› için) veya [LCDSETUP] (LCD ekran ayar› için) seçene¤ine gelin
ve sonra [BRIGHTNESS], [CONTRAST], [COLOR], [SHARPNESS] veya [BACKLIGHT]
ayar›n› seçin.
SELECT/SET kadran› ile ayar yap›n ve kadrana bas›n.
Ayardan sonra, bir önceki alt menüye geri döneceksiniz. Gerekiyorsa, ayn› yöntemi izleyerek ek ayarlar›
yap›n.

Menüyü kapatmak için MENU tuﬂuna bas›n.

Vizör ve LCD Ekran›n Eﬂzamanl› Kullan›lmas›
Fabrika ayar› olarak, LCD ekran kullan›ld›¤›nda vizör kapan›r. Her ikisini ayn› ayna kullanmak için aﬂa¤›daki
prosedürü takip edin.

MENU tuﬂuna bas›n.
SELECT/SET kadran›n› çevirerek [DISPLAY SETUP/

] seçene¤ine gelin ve kadrana bas›n.

[CVF+LCD ON] seçene¤ine gelin, [ON] konuma ayarlay›n ve kadran› çevirin.
Menüyü kapatmak için MENU tuﬂuna bas›n.

Vizör ve LCD Ekran Gösteriminin Siyah/Beyaz Konuma Ayarlanmas›
LCD ekran ve vizör gösterimleri renklidir. Her ikisini siyah/beyaz gösterime ayarlamak için aﬂa¤›daki prosedürü
takip edin.

MENU tuﬂuna bas›n.
SELECT/SET kadran›n› çevirerek [DISPLAY SETUP/

] seçene¤ine gelin ve kadrana bas›n.

[CVF+LCD B/W] seçene¤ine gelin, [ON] konuma ayarlay›n ve kadran› çevirin.
Menüyü kapatmak için MENU tuﬂuna bas›n.

Mikrofon Ünitesinin Tak›lmas›
Vizör ünitesi üzerindeki mikrofon kilit vidas›n›
gevﬂetin, mikrofon mandal›n› aç›n ve
mikrofonu mikrofon mandal›na yerleﬂtirin.
Kilit vidas›n› s›k›ﬂt›r›n.
Mikrofon kablosunu kameran›n XLR veya
MIC giriﬂlerine tak›n.

MIC terminali

Mikrofon çap› 25 mm veya daha az olmal›d›r.
Çap› mikrofon tutucuya göre bir hayli küçük olan harici bir mikrofonu sabitlemek için önce size
verilen ayar band›n› mikrofon tutucuyu, ard›ndan mikrofonu tak›n.

Kamera Sap›n›n Tak›lmas›
Kamera sap›n› iﬂaret parma¤›n›zla ve orta
parma¤›n›zla zoom dü¤mesini kontrol edebilecek
ve baﬂparma¤›n›zla açma/kapama tuﬂunu
kullanabilecek ﬂekilde ba¤lay›n ve baﬂ
parma¤›n›zla START/STOP tuﬂuna bas›n.

Omuz Ask›s›n›n Tak›lmas›
Ask›n›n her iki ucunu geçirin ve ask› boyunu
ayarlay›n.

Omuz ask›s›n› veya kamera sap›n› ayarlarken kameray› düﬂürmemeye özen gösterin.

Objektif Baﬂl›¤›n›n Tak›lmas›
Objektif baﬂl›¤› objektifi korur ve güneﬂ ›ﬂ›¤›nda gölgelik iﬂlevi görür.

Objektif baﬂl›¤›n› objektifin ön k›sm›na, harici
Instant AF sensörü üstte kalacak ﬂekilde
yerleﬂtirin ve saat yönünde 90 derece çevirin.
Objektif baﬂl›¤›na zarar vermemeye dikkat edin.
Objektif baﬂl›¤›n›n vidayla ayn› hizaya geldi¤inden
emin olun.

Kilitleme vidas›n› s›k›ﬂt›r›n.

Instant AF sensörü
penceresi

Terminal Kapaklar›n›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Aﬂa¤›da belirtilen terminallere eriﬂmek için kapaklar›n› aç›n.
HD/SD SDI terminali*
GENLOCK terminali*
TIME CODE terminali*
VIEWFINDER COMPONENT OUT terminali
* Sadece

HD/SD COMPONENT OUT terminali
A/V1 ve terminali
HDV/DV ve (kulakl›k) terminalleri
VIDEO 2 terminali

.

Terminal Kapaklar›n›n Aç›lmas›
Terminal kapa¤›n› aç›n ve ç›kar›n.
Kameray› kapa¤a ba¤layan mandal› kavray›n
ve çekin.
Bu aﬂama HD/SDI terminali ve VIDEO 2 terminali
için gerekli de¤ildir.

Terminal Kapaklar›n›n Kapat›lmas›
Kamera ile kapa¤› ba¤layan mandal› tak›n ve
terminali kapat›n.

Ba¤lant› mandal›n› kavramak zor ise, bir c›mb›z veya benzeri bir araç kullan›n.

Uzaktan Kumandan›n Kullan›lmas›
Uzaktan kumanda cihaz›n›n tuﬂlar›n› kullan›rken
cihaz› kameraya do¤ru tutun.

Pillerin Tak›lmas›
Uzaktan kumanda iki adet AA (R6) pil ile çal›ﬂ›r.

Pil kapa¤›n› aç›n.
+ ve - kutbun yerleﬂimine uyarak pilleri ak›n.
Pil kapa¤›n› kapat›n.

Kamera ve uzaktan kumandan›n donan›m›nda 2 uzaktan kumanda sensör modu yer al›r (& 109).
Uzaktan kumanda çal›ﬂmazsa, kamera ve uzaktan kumandan›n ayn› moda ayarl› olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
Kamera uzaktan kumanda ile çal›ﬂmad›¤›nda veya çok yak›n bir mesafeden iﬂlem yap›labiliyorsa
pilleri de¤iﬂtirin. Her iki pilin de ayn› kullan›m süresine sahip oldu¤undan emin olun.
Uzaktan kumanda güçlü ›ﬂ›k kayna¤›na veya do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruz kalan bir yerdeyse
düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

Kasetin Tak›lmas›/Ç›kar›lmas›
Sadece
logosu taﬂ›yan videokasetlerini kullan›n. HDV kay›tlar› için, HDV standartlar›yla uyumlu video
kasetleri kullanman›z› öneririz.

Kaset kompart›man› kapa¤›n› açmak için
OPEN/EJECT
dü¤mesini kayd›r›n.
Kaset kompart›man› otomatik olarak aç›l›r.

Kaseti tak›n/ç›kar›n.
Kaseti kompart›mana pencereli yüzeyi yukar›ya
bakacak ﬂekilde, düz bir do¤rultuda ve sonuna
kadar itin.
Kaseti dik bir do¤rultuda çekerek ç›kar›n.

Kaset kompart›man›n› kapatmak için kapak
üzerindeki
iﬂaretine bas›n.
Kaset kompart›man› otomatik olarak geri çekilir.

Kaset kompart›man kapa¤›n› kapat›n.

Kaset kompart›man› otomatik olarak aç›l›rken veya kapan›rken müdahale etmeyin.
Parmaklar›n›z›n kaset kompart›man›na s›k›ﬂmamas›na dikkat edin.
Kamera bir güç kayna¤›na ba¤l›ysa, kaset
kapanacakt›r.

kadran› OFF konumuna ayarl› olsa bile aç›l›p

Haf›za Kart›n›n Tak›lmas›/Ç›kar›lmas›
Bu kamerada sadece

SDHC (SD Yüksek Kapasite) haf›za kartlar›,

SD haf›za kartlar› veya MultiMedia

Cards (MMC) kullan›n.

Kart›n Tak›lmas›
kadran›n› OFF konumuna getirin.
Pil/haf›za kart› kompart›man kapa¤› açmak
için
OPEN dü¤mesini ok yönünde itin.
Haf›za kart›n› düz bir ﬂekilde kart yuvas›
boyunca itin.
Kompart›man› kapat›n.
Kart düzgün bir ﬂekilde tak›lmam›ﬂsa kapa¤› zorla
kapatmaya çal›ﬂmay›n.

Kart›n Ç›kar›lmas›
Kart› ç›karmadan önce serbest kalmas› için hafifçe itin ard›ndan ç›kar›n.

kadran›n› OFF konumuna getirin.
Pil/haf›za kart› kompart›man›n› kapa¤›n› açmak
için
OPEN dü¤mesini ok yönünde itin.
Haf›za kart›n› ç›karmadan önce serbest kalmas›
için bir kez itin ve sonra haf›za kart›n› ç›kar›n.
Kompart›man› kapat›n.

CARD eriﬂim
göstergesi

Size kameran›zla verilenden farkl› bir haf›za kart› kullan›yorsan›z, kart› bu kamerada baﬂlatmay›
unutmay›n ( 122).
Haf›za kart›n› takmadan/ç›karmadan önce kameray› kapat›n. Aksi takdirde, kal›c› veri kayb›
oluﬂabilir.
Bu kamera sadece SDHC ve SD haf›za kartlar›n›n, kazara silinmeleri engellemek üzere tasarlanm›ﬂ
yazmaya karﬂ› koruma dü¤mesi vard›r. Bu dü¤me LOCK konuma getirildi¤inde haf›za kart›na resim
kaydedilemez veya silinemez.
Bütün haf›za kartlar›nda düzgün iﬂlem garantisi yoktur.

Ayarlar›n MENU Tuﬂu ile De¤iﬂtirilmesi
Kamera iﬂlevlerinin ço¤u ekrandan görünen menüden de¤iﬂtirilebilir.

Menülerin ve Ayarlar›n Seçilmesi
Menüyü açmak için MENU tuﬂuna bas›n.
2 Bir alt menü seçmek için SELECT/SET
kadran›n› çevirin ve kadrana bas›n.
Bir menü baﬂl›¤› seçmek için SELECT/SET
kadran›n› çevirin ve kadrana bas›n.
Bir ayar seçene¤ine gelmek için
SELECT/SET kadran›n› çevirin ve kadrana
bas›n.
Menüyü kapatmak için MENU tuﬂuna bas›n.

MENU tuﬂu

SELECT/SET
kadran›

Ekran›n alt›ndaki
ve
göstergeleri size her bir menü ayar›nda hangi tuﬂlarla iﬂlem
yapman›z gerekti¤ini belirten ek göstergeler sunar.
Menü iﬂlemlerini uzaktan kumanda ile gerçekleﬂtirmek daha rahat olabilir. Menüyü açmak ve
kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuﬂuna bas›n. Uzaktan kumandan›n
SELECT/SET kadran› yerine
menü seçim tuﬂlar›n› kullan›n ve ayarlar› kaydetmek veya bir
seçim yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki SET tuﬂuna bas›n.
Mevcut olmayan baﬂl›klar gri renkte gösterilir.
MENU tuﬂuna basarsan›z menü kapan›r.

Tarih/Saat ve Dil Ayar›
Dil Ayar›n›n De¤iﬂtirilmesi
Ekran ve menü baﬂl›klar› için fabrika ayar dili ‹ngilizcedir. Dil ayar›, Almanca, ‹spanyolca, Frans›zca, ‹talyanca,
Polonyaca, Rusça, basit Çince veya Japonca olarak de¤iﬂtirilebilir.

Ekran dilini de¤iﬂtirmek için, menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/ ] seçene¤ine gelin.
[LANGUAGE/ ] seçene¤ine gelin, bir dil seçin ve menüyü kapat›n.
Dil ayar›n› yanl›ﬂl›kla de¤iﬂtirmiﬂseniz, ayar› de¤iﬂtirmek için menü baﬂl›¤› yan›ndaki
iﬂaretini takip
edin.
Ekran alt›ndaki
ve
göstergeleri, kamera üzerindeki tuﬂ isimlerini gösterir ve seçilen dile
göre de¤iﬂtirilemez.

Saat Dilimi Ayar›/Gün Iﬂ›¤›ndan Tasarruf
Kameran›z› ilk kez kullanmaya baﬂlad›¤›n›zda veya ﬂarj edilebilir dahili piller tamamen boﬂald›¤›nda saat dilimi,
tarih ve saat ayar› yapman›z gerekir.

MENU tuﬂuna bas›n.
SELECT/SET kadran› ile [SYSTEM SETUP/ ] seçene¤ine gelin ve kadrana bas›n.
[D/TIME SETUP/ ] seçene¤ine gelin ve sonra [T.ZONE/DST] konumuna ayarlay›n
ve kadrana bas›n.
Ekranda saat dilimi ayar› görünür. Fabrika ayar› Paris'tir.

SELECET/SET kadran› ile saat diliminizle eﬂleﬂen bir ayar seçin ve kadrana bas›n.
Gün ›ﬂ›¤›ndan tasarruf özelli¤inden yararlanmak için bölge seçiminden sonra

ile zaman dilimini seçin.

Tarih ve Saat Ayar›

[DATE/TIME] seçene¤ine gelin ve kadrana bas›n.
Y›l göstergesi yan›p sönmeye baﬂlar.

SELECT/SET kadran› ile y›l ayar›n› yap›n ve kadrana bas›n.
Ay göstergesi yan›p sönmeye baﬂlar.
Tarihin ve saatin geri kalan k›sm›n› yine ayn› ﬂekilde ayarlay›n.

Menüyü kapatmak ve saati çal›ﬂt›rmaya baﬂlatmak için MENU tuﬂuna bas›n.
Kameran›z› yaklaﬂ›k 3 ay gibi bir süre kullanmayacaksan›z, ﬂarj edilebilir dahili pil tamamen boﬂalacak
ve tarih ve saat ayar› kaybolacakt›r. Bu durumda, dahili pili ﬂarj edin ( 15) ve saat dilimi, tarih ve saat
ayar›n› yeniden yap›n.

Kay›t Esnas›nda Tarih ve Saatin Gösterilmesi
Tarih ve saati ekran›n sol alt köﬂesinde görüntüleyebilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [GUIDE INFO] seçene¤ine gelin,
bu ayar› [D/T DISPLAY] konumuna getirin ve menüyü kapat›n.

Tarih Format›n›n De¤iﬂtirilmesi
Tarih formatlar› aras›ndan seçim yapabilirsiniz. Örne¤in [JAN. 1,2008], [1. JAN. 2008] ve [2008. 1. 1]

Ekran dilini de¤iﬂtirmek için, menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/
] seçene¤ine gelin.
[D/TIME SET
] alt menüsüne gelin ve [DATE FORMAT] ayar›n› seçin. Bir tarih format›
seçin ve menüyü kapat›n.

Kay›t
Kayda Baﬂlamadan Önce
Kameran›n düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol etmek için bir deneme çekimi yap›n. Gerekiyorsa video
kafalar›n› temizleyin ( 141).
Fabrika kay›t standard› HDV'dir. Sesli kay›t hakk›nda bilgi edinmek için ilgili bölümü inceleyin ( 47).

Kay›t

Objektif kapa¤›n› ç›kar›n.
(kart/kaset) dü¤mesini

konumuna

dü¤mesi

getirin.
Kilit tuﬂuna bas›n ve

kadran›n› bir

kay›t program›na ayarlay›n.

Kayda baﬂlamak için START/STOP tuﬂuna
bas›n.
Ekranda tally lambas› yanar ve göstergesi görünür.
Kayd› duraklatmak için tekrar START/STOP tuﬂuna
bas›n.

Tally
lambas›

Kayd› Tamamlad›ktan Sonra
kadran›n› OFF konumuna getirin.
Objektif kapa¤›n› tak›n.
Kaseti ç›kar›n.
Elektrik kablosunu ç›kar›n.
Ayn› kasette HDV ve DV standartlar›nda yapt›¤›n›z kay›tlar yer al›yor ise kay›t sonu arama, tarih arama
ve indeks arama iﬂlevleri düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

Kaseti kameraya takt›ktan sonra, kayda baﬂlamadan önce kaset kontörünün tamamen durmas›n› bekleyin.
Kameray› uzun süre kullanmay› düﬂünmüyorsan›z
kadran›n› OFF konumuna getirin.
Kaseti kameradan ç›karmad›¤›n›z durumda, kameray› kapatsan›z dahi kay›tlar aras›nda herhangi bir
parazit veya kopukluk oluﬂmadan bir sonraki çekimi gerçekleﬂtirebilirsiniz.

Düﬂük-aç›l› Kay›t
Taﬂ›ma kulbu, düﬂük-aç›l› kay›t için ideal olan çift kay›t ve
zoom kontrolü donan›m›na sahiptir. Bu kontrol iﬂlevlerinin
kazara çal›ﬂmas›n› engellemek için LOCK dü¤mesini ok
yönünde
itin.

Zoom dü¤mesi

LOCK dü¤mesi

Güçten Tasarruf Mekanizmalar›
Güçten Tasarruf ‹ﬂlevi
Kameran›z, kay›tta bekleme modunda 4 dakika 30 saniye bekledikten sonra kaseti ve video kafalar›n› korumak
için güçten tasarruf moduna (VCR stop) moduna geçer. Kameran›z› hiçbir iﬂlem yapmadan 30 saniye daha
bekletirseniz kamera otomatik olarak kapan›r. Kameran›z›n otomatik kapanma özelli¤ini [SYSTEM
SETUP/ ]
[POWER SAVE] ayar›ndan (& 128) etkinleﬂtirebilir veya kapatabilirsiniz.
Kameran›z güç tasarruf moduna geçtikten sonra, kayd› tekrar baﬂlatmak için açma/kapama tuﬂuna bas›n
veya kay›tta duraklatma moduna geri dönmek için [VCR STOP] iﬂlevinin atand›¤› özel ayar tuﬂlar›ndan birine
bas›n (& 71). Kamera (5 dakikadan sonra) otomatik olarak kapan›rsa,
kadran›n› OFF konumuna
getirin ve ard›ndan kay›t programlar›ndan birine geçin.

VCR Stop ‹ﬂlevi
[VCR STOP] iﬂlevini özel ayar tuﬂlar›n›n herhangi birine atayabilirsiniz ( 71). VCR stop modunda kameran›z
k›smen kapal›d›r: Kay›t bölümü kapan›rken, kamera bölümü normal çal›ﬂ›r. Tayin edilmiﬂ özel ayar tuﬂuna
bas›ld›¤›nda kamera bölümünde kameran›n 5 dakika sonra kapanaca¤› endiﬂesini taﬂ›madan diledi¤iniz ayarlar›
yapabilirsiniz. Kay›tta duraklatma moduna geri dönmek için tekrar tayin etti¤iniz özel ayar tuﬂuna bas›n.

Kay›t Esnas›nda Ekrana Gelen Göstergeler
%80 güvenlik
bölgesi
Seviye
iﬂareti

Görüntü oran› 4:3
Time Code
Kay›t süresini saat, dakika ve saniye cinsinden
gösterir.
Kalan Kaset Süresi
Kasette kalan çekim süresini dakika cinsinden
gösterir. Kaset sonuna gelindi¤inde ekranda
“
END” ibaresi görünür.
15 saniyeden daha az bir süre kald›¤›nda, kalan
kaset süresi art›k ekranda görünmez.
Süre göstergesi kasete ba¤l› olarak düzgün bir
ﬂekilde görünmeyebilir. Kasete etiketinde gösterilen
süre kadar, örne¤in 85 dakika, kay›t yapabilirsiniz.
Kalan Pil ﬁarj›
Pil sembolü pil grubunun ﬂarj durumunu gösterir.

Pil grubu tamamen boﬂald›¤›nda “
” simgesi
yan›p sönmeye baﬂlar.
Kameraya boﬂ bir pil grubu takt›ysan›z, kamera
ekranda “
” simgesi görünmeden kapan›r.
Gerçek ﬂarj durumu pil grubunun ve kameran›n
kullan›m koﬂullar›na ba¤l› olarak ekranda düzgün
bir ﬂekilde görünmeyebilir.

Referans K›lavuzu
[DISPLAY SETUP/ ] [MARKERS], [ASPECT
GUIDE] ve [SAFETY ZONE] ayarlar› ile konuyu daya
iyi çerçevelemenize yard›mc› olan referans k›lavuzu
görünür.

Ekran Göstergeleri Seçimi
Ekrana yans›yacak gösterge yo¤unlu¤unu -full, k›smen
veya göstergeler kapal›- seçebilirsiniz. EVF DISP. tuﬂuna
ard› ard›na basarsan›z seçenekler aras›nda geçiﬂ
yapabilir ve istedi¤iniz ayar› seçebilirsiniz.

Seviye 1 1: Bütün ekran göstergeleri
Seviye 2: Özel ayar göstergeleri (

101), tarih/saat2

Seviye 3 3: ‹ﬂaretler, güvenlik aral›¤› rehberi, tarih/saat2
Seviye 4: Göstergeler kapal›
1 [SYSTEM SETUP/ ] [ALL DISPLAY] ayar› [DISABLE] konumuna ayarlanm›ﬂsa bu seviye
seçilemez.
2 [DISPLAY SETUP/ ] [GUIDE INFO] ayar› [D/T DISPLAY] konumuna ayarlanm›ﬂsa ekranda
tarih ve saat görüntülenecektir. Bu ayar [CUSTOM KEYS] konumundayken, tarih ve saat yerine, özel
ayar tuﬂlar›na tayin edilmiﬂ iﬂlevler ekranda görüntülenecektir.
3 [DISPLAY SETUP/ ] [MARKERS], [SAFETY ZONE] ve [GUIDE INFO] ayarlar› [OFF]
konumundayken bu ayar yap›lamaz.
Kameran›n ekran göstergeleri, TV veya ekrana ba¤land›¤›nda da görünür.

Kayd› Geri ‹zleme

Bu iﬂlev kay›tta bekleme modundayken, yapt›¤›n›z kayd›n
son birkaç saniyesini izlemenizi sa¤lar.

(kay›t geri izleme) tuﬂuna bas›n ve serbest
b›rak›n.
Kamera kayd› geri saracak, son birkaç saniyelik kayd›
görüntüleyecek ve sonra tekrar kay›tta bekleme moduna
dönecektir.

Kulland›¤›n›z video sinyal standard›, kasetin kaydedildi¤i video sinyal standard›ndan farkl›ysa, kay›t
düzgün bir ﬂekilde izlenemeyebilir.

Sinyal Standard›n›n ve Görünüm Oran›n›n
Seçilmesi
Kayd›n sinyal standard›n› (high definition veya standart definition) seçebilir ve standart definition kay›tlar için
görünüm oran› belirleyebilirsiniz. Kamera ekran› 16:9 oran›na sahip oldu¤undan, [SD 4:3] seçildi¤inde resim
ekran ortas›nda siyah yan bantl› görünür.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [SIGNAL STD] seçene¤ine gelin, bir ayar
seçin ve seçimi onaylamak için [YES] seçene¤ine gelin ve menüyü kapat›n.
[HD]: Kasete HDV standard›nda kay›t veya kameray› high-definition (HD) kamera olarak kullanmak için.
[SD16:9], [SD4:3]: Kasete DV standard›nda kay›t veya kameray› standart definition (SD) kamera olarak
kullanmak için. ‹stedi¤iniz görünüm oran›n› seçin.
16:9 kay›tlar› izlerken, TV'niz WSS sistemi ile uyumluysa geniﬂ ekran moduna otomatik olarak geçer.
Aksi takdirde, TV'nin görünüm oran›n› manuel ayarlamal›s›n›z.
Kayd› standart bir TV'de 4:3 oran›yla izlerken [SIGNAL SETUP] [LETTER BOX] ayar›n› [ON]
konuma getirin ( 124).

Kay›t Sonu Arama
Bu iﬂlevi en son çekilen sahneyi yerleﬂtirmek için kullanabilirsiniz.

END SEARCH tuﬂuna bas›n.
Ekranda
simgesi görünür.
Kamera kaseti ileri/geri sarar, kayd›n son birkaç
saniyesini gösterir ve kaseti durdurur.
Tuﬂa tekrar basarsan›z iﬂlem iptal olur.

END
SEARCH tuﬂu

Kaseti kameradan ç›kard›¤›n›z takdirde sahne sonu arama iﬂlevini kullanamazs›n›z.
Ayn› kasette HDV ve DV standartlar›n› ayn› anda kullanm›ﬂsan›z kay›t sonu arama iﬂlevi düzgün bir
ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

Zoom ‹ﬂlevi
Zoom ayar›n› kameran›n yan k›sm›ndaki zoom dü¤mesinden veya taﬂ›ma kulbundan idare edebilirsiniz. Özel
ayar iﬂlevleri ile ( 95), zomm halkas› kullan›l›rken ayar yönünü ve yan›t hassasiyeti de¤iﬂtirebilir, zoom h›z›n›
de¤iﬂtirebilir ve zoom göstergesini (grafik veya say›sal) belirleyebilirsiniz.

Zoom dü¤mesi

Zoom tuﬂlar›

Zoom halkas›
Zoom dü¤mesi
Zoom h›z› ayar kadran›
ZOOM SPEED dü¤mesi

Ç›k›ﬂ efekti için (geniﬂ aç›), zoom dü¤mesini W konumuna getirin. Dü¤meyi giriﬂ efekti
(telefoto) için T konumuna getirin.

Zoom H›z›
Kameran›n yan k›sm›ndaki zoom dü¤mesi:
ZOOM SPEED dü¤mesi C (sabit) konuma ayarland›¤›nda, zoom h›z› 16 zoom h›z› sevilerinden birinde sabitlenir
(zoom göstergesi yan›nda kullan›lan zoom h›z› seviyesi görünür). Zoom H›z› ayar kadran›n› ok yönünde
(FAST
) iterek daha h›zl› (yüksek de¤er) veya di¤er yönde çevirerek daha yavaﬂ bir zoom h›z› (düﬂük bir
de¤er) seçebilirsiniz.
ZOOM SPEED dü¤mesi, VAR (de¤iﬂken) seçene¤ine ayarland›¤›nda, zoom h›z› zoom dü¤mesini kullanman›za
ba¤l› olarak de¤iﬂir. Dü¤meyi yavaﬂ hareket ettirirseniz yumuﬂak, h›zl› hareket ettirirseniz sert bir geçiﬂ yapars›n›z.

Yaklaﬂ›k Zoom H›zlar›:
ZOOM SPEED dü¤mesi
C (sabit)
VAR (de¤iﬂken)

Zoom h›z› seviyesi

[ZOOM SPEED] Özel Ayar ‹ﬂlevleri

Seviye 1

5 dk.

3 dk.

1 dk.

Seviye 16

4.5 sn.

2 sn.

1.2 sn.

4.5sn - 5 dk.

2.5 sn. - 3 dk.

1.4 sn. - 1 dk.

Video çekim kayd›nda fabrika ayar›
Kolay Kay›t Modudur. Foto¤raf çekiminde ise fabrika ayar› [FAST]
ayar›d›r.
Zoom h›z› çok yüksek oldu¤unda (sondan sona 2 saniyeden az), kamera otomatik zoom'lamada daha
fazla sorun yaﬂar.

Zoom halkas›: Zoom h›z› zoom halkas›n› çevirme h›z›n›za göre de¤iﬂir.

Taﬂ›ma kulbundaki zoom tuﬂlar›: Zoom h›z› sabittir ve 16 zoom h›z› ayar seviyesinden biri seçilebilir.
ZOOM SPEED dü¤mesi C (sabit) ayar›ndad›r ve zoom h›z› seviyesi az önce tarif edildi¤i gibi de¤iﬂtirilebilir.

Size verilen uzaktan kumanda üzerindeki zoom tuﬂlar›: Zoom h›z› sabittir ve ayar de¤iﬂtirilemez.

Zoom Preset
Bu iﬂlev verili herhangi bir ayar›n haf›zaya kaydedilmesini ve bu zoom ayar›na istenildi¤inde an›nda dönülmesini
sa¤lar.

Zoom Preset'leme

POSITION PRESET dü¤mesini ZOOM konumuna
getirin.
POSITION PRESET ON/SET dü¤mesini SET
konumuna getirin.
Zoom göstergesi üzerinde sar› renkte preset zoom
konumu belirir.

Preset Zoom Konumuna Geri Dönüﬂ
POSITIONON/SET dü¤mesini ON konumuna getirin.
Kamera preset zoom konumuna geri döner.
Kamera preset zoom konumuna geri dönüldü¤ünde C (sabit) zoom h›z› ayar›n› kullan›r (ZOOM SPEED
ayar› C (sabit) konumdayken).

Odak Ayar›
Kamera Otomatik Odak veya Manuel Odak kullan›r.

Otomatik Odak
Otomatik odak Normal AF veya Instant AF* konumuna ayarlanabilir. Kameran›n manuel odak ayar›nda k›sa
süreli otomatik odaklanma imkan› sa¤layan Push-AF iﬂlevine de sahiptir.

Manuel Odak
Özelleﬂtirilmiﬂ iﬂlevler ile ( 95), odaklanma halkas› kullan›ld›¤›nda ayar yönünü ve yan›t hassasiyetini
de¤iﬂtirilebilir. Manuel odaklanmay› kolaylaﬂt›rmak için Peaking ve Büyütme gösterge iﬂlevlerini de
kullanabilirsiniz ( 38).
* Instant AF iﬂlevi, Push AF iﬂlevi ile kombine kullan›larak, manuel odaklanmada bile çok h›zl› bir otomatik
baﬂlang›ç odaklanmas› elde edebilirsiniz.

Otomatik Odak
Objektif üzerindeki odak selektörü AF konumuna
getirildi¤inde otomatik odak ayarlanabilir. Kameran›z
2 cm'den (objektif önünden geniﬂ aç›da)

de¤erine

uzanan odaklanma menziline sahip TTL otomatik odak
sistemini kullan›r.
Kamera konuya ekran›n ortas›ndan odaklan›r.

PUSH AF
tuﬂu
Odak halkas›

Otomatik odak modunu de¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki prosedürü de¤iﬂtirin.

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [AF MODE] seçene¤ine gelin, bir ayar
seçin ve menüyü kapat›n.
Odak en yüksek h›za ayarlan›r. Bu mod çok parlak veya çok düﬂük ayd›nlatmal› ortamlarda
çekim yaparken kullan›ﬂl›d›r. Odaklanma için hem TTL sistemi hem de harici sensör
kullan›labilir.
Otomatik odak ayar› sabit bir h›za ayarlan›r. Sadece bu modda kullan›lan TTL sistemi, ayr›
sat›lan Geniﬂ Dönüﬂtürücü de tak›lmas›na olanak sa¤lar.

Üzerine Geçici Odak
Otomatik odaklanma esnas›nda manuel odaklanmak için odak halkas›n› çevirin.
Odak halkas›n› b›rakt›¤›n›z anda kamera otomatik odak ayar›na geri döner.

Manuel odak modunda veya Normal AF ayar›nda, PUSH AF tuﬂuna bas›n ve tuﬂu bas›l› tutun.
PUSH AF tuﬂu bas›l› tutuldu¤u sürece otomatik odak (Instant AF) etkin kal›r.

Parlak ›ﬂ›kland›rmal› ortamlarda kay›t yaparken kameran›z düﬂük bir diyafram de¤eri kullanacak ve
resimde flulaﬂma görülebilecektir. Bu geniﬂ aç›da daha iyi görülebilir. ND filtresine sahip bir objektif
kullan›ld›¤›nda, filtreyi ekran göstergesine göre aç›n veya kapat›n ( 41).
Kameraya ayr› sat›lan Geniﬂ Dönüﬂtürücü tak›ld›¤›nda, kameray›
Kolay Kay›t ayar›ndan farkl› bir
konuma ayarlay›n ve otomatik odak ayar›n› Normal AF konumuna ayarlay›n. Ayn› zamanda, Push AF
iﬂlevini kullanmay›n.
25F modunda, otomatik odak 50i modundakinden daha uzun sürer.
Karanl›k ortamlarda çekim yaparken odaklanma menzili daralabilir ve resim flulaﬂabilir.
Otomatik odak aﬂa¤›da belirtilen konularda iyi çal›ﬂmayabilir. Bu durumda, manuel odak ayar› yap›n.
- Yans›tmal› yüzeyler
- Düﬂük kontrastl› veya dikey çizgisi olmayan konular
- H›zl› hareket eden konular
- Kirli veya ›slak pencereden çekilen konular
- Gece sahnesi çekimleri

Manuel Odak

Odak modu dü¤mesini M konumuna getirin.
Ekranda “MF” simgesi görünür.

Telefoto'ya zoom in yap›n.
Odak ayar› yapmak için odak halkas›n› çevirin.
Özel ayar iﬂlevleri ( 95) kullan›ld›¤›nda, odak halkas›
ile yap›lan odaklanmalarda ayar yönü ve yan›t
hassasiyeti de¤iﬂtirilebilir.

Konuyu tekrar odaklamak için zoom'u çal›ﬂt›r›n.
Manuel odakta çal›ﬂ›yorsan›z ve kameray› aç›k
konumda b›rakm›ﬂsan›z, konu netli¤ini kaybedebilirsiniz.
Odaktaki bu k›smi kayma kamera ve objektifin iç
›s›s›n›n yükselmesinden kaynaklan›r. Çekime yeniden
baﬂlamadan önce odak kontrolü yap›n.

Odak modu
dü¤mesi

Odak halkas›

Kolay Kay›t modunda manuel odak ayar› seçilemez. Objektif üzerindeki odak selektörünü M
konumuna ayarlasan›z bile otomatik odak (Instant AF) devrede kalacakt›r.
HDV uyumlu objektif kullan›ld›¤›nda, otomatik odak ayar›ndan manuel ayara geçiﬂ yapt›¤›n›zda veya
manuel odaklanma modunda odak halkas› ile iﬂlem yapt›¤›n›zda konuyla odaklanma mesafesi
ekranda yaklaﬂ›k 3 saniye boyunca gösterilecektir. Bu ayn› zamanda odak preset ayar›yla da
gösterilecektir. [OBJ DST UNIT] ( 95) odak mesafesini metre veya ft cinsinden görüntüleyebilir ve
özel ayar ekran göstergesi ile ( 101), bu bilgiyi ekranda (her zaman, hiç veya sadece odak halkas›
iﬂlevine ba¤l› olarak) görüntüleyebilir.
- Mesafe göstergesini yaklaﬂ›k de¤er olarak kullan›n. S›n›rl› zoom menziline sahip bir objektif
kullan›ld›¤›nda mesafe göstergesi gri renkte görünür.
Sonsuza odak
Sonsuza odak d›ﬂ›nda
- Ayr› sat›lan Geniﬂ Dönüﬂtürücü tak›ld›¤›nda do¤ru mesafe görüntülenemez.
Manuel olarak eﬂzamanl› zoom ve odak ayar› yapabilirsiniz. Kamera AF modundayken, iﬂlem
tamamland›¤›nda otomatik odak tekrar etkinleﬂir.

Odak Yard›mc›s› ‹ﬂlevleri (Geri Çekme ve Büyütme)
Manuel odaklanmay› kolaylaﬂt›rmak için, iki gösterge
iﬂlevini kullanabilirsiniz: Peaking konu s›n›rlar›n›
vurgulayarak daha net bir kontrast elde etmenizi
sa¤larken Büyütme vizör resmini geniﬂletir. Daha güçlü
bir etki oluﬂturmak için her ikisini birlikte kullanabilirsiniz.
[F.AST BW-MOD] özel ayar› ile ( 95), odak yard›mc›
iﬂlevi kullan›m›nda ekran görüntüsünü otomatik olarak
siyah-beyaza çevirebilirsiniz. VIEWFINDER COMPONENT
OUT terminaline ba¤lanm›ﬂ harici bir monitör, ayn› resmi
kamera vizör ekran›ndan görüntülendi¤i gibi gösterecektir.

Geri Çekme
Kay›t veya kay›tta bekleme esnas›nda PEAKING tuﬂuna bas›n.
Ekranda
görünür ve konu s›n›rlar› vurgulan›r.
Peaking seviyesini
konumuna getirmek için tekrar tuﬂa bas›n. ‹ﬂlevi iptal etmek için bir kez daha tuﬂa
bas›n.
Peaking iﬂlevi yap›lan kayd› etkilemez.
ve
peak seviyelerinin gain ve frekans›, [DIAPLAY SETUP/
] [PEAKING SETUP]
ayar› ile ba¤›ms›z bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilir.

Büyütme
Kay›tta bekleme modundayken MAGN. tuﬂuna bas›n.
“MAGN.” görünür ve ekran›n merkezi bölümü yaklaﬂ›k 2x büyütülür.
‹ﬂlevi iptal etmek için tekrar tuﬂa bas›n.
Büyütülmüﬂ resim HD/SD SDI giriﬂi (sadece
) ve HDV/DV giriﬂinden iletilir.
[CUSTOM REC] özel ayar iﬂlevi ile ( 95), büyütülmüﬂ resmi kasete kay›t etme (sadece
modu) veya video çekimine baﬂlarken ya da haf›za kart›na resim kaydederken Büyütme iﬂlevini iptal
etme imkan›n›z vard›r.
modunda PHOTO tuﬂuna bas›l›nca Büyütme iﬂlevi iptal olur.
MAGN. tuﬂu ile kazara iﬂlem yapmay› engellemek için özel ayar tuﬂlar›n› ( 71) veya [SYSTEM
SETUP/ ] [MAGN.B.LOCK] ayar›n› kullanabilirsiniz. [BUTTON OPER.1] özel ayar iﬂlevi ile
( 95), MAGN. tuﬂunun iﬂlemini (normal veya uzun süreli) de¤iﬂtirebilirsiniz.
[PHOTO BUTTON] Özel ayar iﬂlevi ile ( 95), büyütme iﬂlevini ayn› zamanda PHOTO/MAGN.
tuﬂuna da atayabilirsiniz.

Odak Ön Ayar›
Bu iﬂlev bir odak ayar›n›n haf›zaya kaydedilmesini ve
istendi¤inde bu odak ayar›na hemen dönülebilmesini
sa¤lar. Odak ön ayar›nda haf›zaya kaydedilecek
odaklanma h›z› ayar›n› da seçebilirsiniz.

Odak modu
dü¤mesi

Odak halkas›

Odak Ön Ayar›n›n Yap›lmas›
Odak selektörünü M konumuna getirin.
Ekranda “MF” görünür.

POSITION PRESET dü¤mesini FOCUS konumuna getirin.
Seçilen odak ön ayar h›z ayar› ekranda görünür.

Odak halkas› ile odak ayar› yap›n.
POSITION PRESET ON/SET dü¤mesini SET konumuna getirin.
Ekrandaki “MF” ve odak preset ayar› göstergesi sar› renkte görünür

Odak Ön Ayar H›z Ayar›n›n Yap›lmas›

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin. [F SPEED PSET] seçene¤ine gelin,
bir ayar seçin ve menüyü kapat›n.
En h›zl› ayar 4, en yavaﬂ ayar 1'dir.

Preset Odak Ayarlar›na Geri Dönülmesi
POSITION PRESET ON/SET dü¤mesini ON konumuna getirin.
Kamera preset odak konumuna geri döner.

Odak Limiti ve Makro Çekim
Kameran›n odak menzili makro çekim için genlikle uygundur. Odak menzilini s›n›rlamak için odak limitini
etkinleﬂtirebilirsiniz. 2 cm odak menzili (full geniﬂ aç›da), 1 m (tüm zoom menzilinde) konumuna
s›n›rlan›r.

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [FOCUS LIMIT] seçene¤ine gelin,
[ON ] konumuna ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
Ekranda

görünür.

ND Filtresinin Kullan›lmas›
Parlak ›ﬂ›kland›rmal› ortamlarda çekim yaparken
kameran›z düﬂük bir diyafram de¤eri kullan›r ve resimde
flulaﬂmalar görünebilir. ND filtresini ekran göstergelerine
göre aç›k/kapal› konuma getirin.
ACG dü¤mesi

ND FILTER dü¤mesi

Manuel M d›ﬂ›nda bir kay›t program› kullan›l›rken ve AGC dü¤mesini ON konumuna ayarlanm›ﬂ de¤ilken,
ekranda aﬂa¤›daki göstergeler belirir:
Ekran Göstergeleri
Ekran bilgisi kapal›
“ND”
“ND
” yan›p söner
ND “
” yan›p
söner

Ne anlama gelir
ND filtresi aktif de¤il
ND filtresi aktif
ND filtresi gerekiyor
Daha yüksek yo¤unluklu veya harici bir
ND filtresi gerekiyor.

“ND
” yan›p söner
ND k›rm›z› yan›p
söner

Dahili ND filtresi gerekmiyor
Dahili ND filtresinde yanl›ﬂ ayar

Ne yapmal›

ND filtresini aç›n
ND filtresini daha yüksek bir yo¤unluk
ayar›na getirin veya objektife harici bir
ND filtresi tak›n*
ND filtresini kapat›n
Uygun bir yo¤unluk ayar› seçmek için ND
filtre iﬂlem halkas›n› çevirin

* Elinizde haricen kullan›lan bir ND filtresi yoksa Tv modunu kullan›n veya Av modunu kullan›n ve küçük bir
diyafram de¤eri seçin.
Ekrana ba¤l› olarak, ND filtresini aç›p kapatt›¤›n›zda renk de¤iﬂebilir. Bu durumda, beyaz ayar› yapmak
etkili olabilir (

64).

Çekim H›z›n›n Seçilmesi
Kay›t modundan ba¤›ms›z olarak, 50i ve 25F çekim h›z›n› seçebilirsiniz.

50i Modu
50 fps interlaced modda kay›t, standart-definition TV sinyalleri ile ayn›d›r.

25F Modu
HDV native 1080/25p özelliklerine göre saniyede
25 kare çekim yapar. ‹zleme için sinyal 50i'ye dönüﬂtürülür
ancak HDV/DV terminalinden 25p video ç›k›ﬂ› olur.
Kamera ile çekilen saniyede 25 kare resim
dönüﬂtürülür ve kasete 50i olarak kaydedilir.

25F (kamera)
25p (kaset)
50i (izleme)

25F (kamera)

50i (kaset/izleme)

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [FRAME RATE] seçene¤ine gelin, bir ayar›
seçin ve seçimi onaylamak için [YES] seçene¤ine gelin ve menüyü kapat›n.

25F ile kaydedilen video çekimleri sadece uyumlu cihazlarda izlenebilir ve sadece 25F'i destekleyen
yaz›l›mlar ile düzenlenebilir. Yaz›l›m ve donan›m uyumu için ba¤lant›da oldu¤unuz tüketici destek
merkezine baﬂvurun.

Time Code Ayar›
Kameran›n time code ilerleme modunu seçebilirsiniz. [FREE RUN] VE [REC-RUN PS.] için baﬂlang›ç de¤eri
girebilirsiniz.
[REC-RUN]: Time code sadece kay›t esnas›nda iﬂler.
[REC-RUN PS]: Time code, bir ön ayar de¤erinden baﬂlayarak sadece kay›t esnas›nda iﬂler.
[FREE-RUN]: Time, kamera iﬂleminden ba¤›ms›z olarak ilerler.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [TIME CODE] alt menüsünü ve ard›ndan
[COUNT-UP] ayar›n› seçin. Bir ayar seçene¤ine gelin ve menüyü kapat›n.
[REC-RUN]: Menüyü kapat›n.
[REC-RUN PS], [FREE-RUN]: Baﬂlang›ç de¤erini ayarlamak için aﬂa¤›daki yönergeleri izleyin.

[SET] seçene¤ine gelin.
Saat göstergesi yan›p sönmeye baﬂlar.

Time code'un ilk de¤erini girin.
Saat de¤erini ayarlamak için SELECT/SET kadran›n› çevirin ve kadrana bas›n. Bir sonraki gösterge alan›
yan›p sönmeye baﬂlar. Dakika ve saniye ayar›n› da ayn› ﬂekilde yap›n.

Menüyü kapat›n.
Time code göstergesi hakk›nda:
- [REC-RUN]: Time code yan›ndaki
simgesi ile gösterilir.
- [REC-RUN PS]: Time code yan›ndaki mavi renkte
simgesi ile gösterilir.
- [FREE-RUN]: Time code yan›ndaki mavi renkte
simgesi ile gösterilir.
- Harici Time Code: Time code yan›ndaki mavi renkte simgesi ile gösterilir.
- Time Code Tutucu: Time code yan›ndaki mavi renkte simgesi ile gösterilir.
- ‹zleme: Ekranda time code gösterilmez.
[FREE-RUN] seçene¤indeyken, time code ayar›n ortas›ndaki MENU tuﬂuna bast›¤›n›zda veya 3.
aﬂamada çerçeveler (F) için de¤er ayar› yat›ktan sonra SELECT/SET tuﬂuna bast›¤›n›zda iﬂlemeye
baﬂlar.
Time code'u s›f›rlamak [00:00:00:00] için, 2. aﬂamada [RESET] seçene¤ine gelin.
Var olan sahneler üzerine kay›t yaparken: Kay›t baﬂlang›ç noktas›n›n yan›nda time code'da kesintiler
oluﬂuyorsa, kayd›n baﬂlad›¤› noktadaki time code'da kesintiler olabilir.
Dahili ﬂarj edilebilir lityum pil de¤iﬂtirildi¤inde serbest ilerleyen time code, pil kameradan ç›kar›lsa bile
ilerlemeye devam eder.

Kameran›n Time Code Senkronizasyonu
Bu kameran›n time code'unu harici bir time code jeneratörüyle senkronize hale getirebilirsiniz. Ayr›ca, kay›tlara
TIME CODE terminalinden al›nan user bit sinyallerini de dahil edebilirsiniz ( 46). Kameran›z aﬂa¤›daki size
senkronizasyon seçeneklerini sunar.

Genlock
Baﬂvurulan bir senkron sinyali GEN.LOCK giriﬂinden al›nd›¤›nda, kameran›n time code jeneratörünün V ve H
fazlar› bunu otomatik olarak ayarlayacakt›r.

Time Code IN
TIME CODE giriﬂinden al›nan harici bir SMPTE-standart LTC zamanlama sinyali, kasete time code olarak
kaydedilecektir. Harici zamanlama sinyalinin user bit'i ayn› zamanda kasete de kaydedilebilir.

Time Code OUT
Time Code OUT modunu baﬂlatmak için TIME CODE dü¤mesini OUT konumuna ayarlay›n. Kameran›n dahili
time code, TIME CODE giriﬂinden LTC zamanlama sinyali olarak gönderilir.
Kameran›n time code sinyalini, [SIGNAL SETUP] [SDI OUTPUT], [ON(OSD)] veya [ON] konumuna
ayarland›¤›nda, time code sinyali HD/SD SDI giriﬂinden de ç›k›ﬂ yapar.

Genlock
Time Code/Kullan›c› bit IN
Time Code OUT

Ba¤lant› ﬁemas›
Kameray› harici bir sinyale senkronize ederken, video sinyalini GENLOCK terminali arac›l›¤› ile bir referans video
sinyali veya TIME CODE sinyali arac›l›¤› ile bir time code sinyali girin. TIME CODE terminali arac›l›¤› ile bir time
code sinyali girmek için, TIME CODE dü¤mesini IN konuma ayarlay›n. Time code sinyal ç›k›ﬂ› için, dü¤meyi
OUT konumuna ayarlay›n.

TIME CODE dü¤mesi

Baﬂvurulan video
sinyali*
GENLOCK

SMPTE-standard›
LTC zamanlama
sinyali

TIME CODE

* Baﬂvurulan video sinyal giriﬂi olarak, ya bir HD Y sinyalini ya da bir PAL komposit video sinyalini kullanabilirsiniz.

Bir time code sinyali al›nd›¤›nda, kameran›n [COUNT-UP] ayar› ihmal edilecek ve bunun yerine harici
time code'un drop-frame bit'i kullan›lacakt›r.
Genlock senkronizasyonu yaklaﬂ›k 10 saniye sonra düzenlenir. Bundan sonra, kabloyu GENLOCK
terminalinden ç›karsan›z bile ayar korunur.
Harici bir time code sinyali al›nd›¤›nda, kameran›n kendi time code buna senkronize olur ve
senkronizasyon, kablo TIME CODE terminalinden ç›kar›ld›¤›nda da korunur. Ancak, kablo ba¤lant›s›
olmad›¤›nda aﬂa¤›da belirtilen iﬂlemlerin biri gerçekleﬂtirilirse, time code'da bozulma görülür. Kablo
tekrar tak›ld›¤›nda time code tekrar düzenlenir.
- Kameran›n aç›lmas›/kapat›lmas›
dü¤mesinin
konumuna/konumundan de¤iﬂtirilmesi.
(kart/kaset) dü¤mesinin konum de¤iﬂikli¤i.
- [SIGNAL STD] veya [FRAME RATE] dü¤mesinin konum de¤iﬂikli¤i.
Harici time code sinyali yanl›ﬂsa veya hiç giriﬂ sinyali yoksa, dahili süre kodu ([TIME CODE]/
[COUNT-UP] ayarlar›) bunun yerine kasete kaydedilir.
Kamera HD standard›na ayarland›¤›nda, harici Genlock sinyali HD standard›nda olsa bile
senkronizasyon mümkündür. Ancak, harici Genlock sinyali HD standard›nda, kamera SD
standard›nda ise Genlock senkronizasyonu mümkün olmayacakt›r.
Harici Genlock sinyali ve kamera aras›ndaki faz fark› baﬂlang›çta 0'a ayarlan›r; [SIGNAL SETUP]
[GENLCK ADJST] ayar›ndan yaklaﬂ›k +-4H (-1023 ile +1023) menzilinde ayar yap›labilir ( 124).
[SIGNAL STD] ayar›, [HD] konumuna ve [SDI SPEC.] ayar› [SD LOCKED] konumuna ayarland›¤›nda,
Genlock senkronizasyonu yap›lamaz.

Yan Panel Göstergeleri Hakk›nda:
- Senkronizasyon düzenlenene kadar “GENLOCK” yan›p söner ve faz senkronizasyonu
düzenlendi¤inde yan›k kal›r.
- “TC-(IN OUT)”, s›ras›yla Time Code IN veya Time Code OUT senkronizasyonunun TIME CODE
tuﬂu ile kullan›labilece¤ini gösterir.
- “EXT.LOCK” kameran›n harici bir time code sinyaline kilitlenmiﬂ oldu¤unu gösterir.

Kullan›c› Bit Ayar›
Kullan›c› bit göstergesi kayd›n tarih ve saat ayar›ndan veya kasetleri etiketleme iﬂleminde hayli kullan›ﬂl› olan
heksadesimal sistemdeki 8 karakterli kimlik kodundan seçilebilir. 26 karakter seçene¤i vard›r: 0-9 aras› say›lar
ve A-F aras› harfler.
Harici bir time code'dan kullan›c› bit al›nd›¤›nda, harici kullan›c› bit'i kasetin üzerine kaydetmeyi de tercih
edebilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [RECORDING SETUP] seçene¤ine gelin. [UB SELECT] ayar›na gelin, bir
ayar› seçin ve SELECT/SET tuﬂuna bas›n.
[00:00:00] seçildi¤inde, ekranda kullan›c› bit ayar/s›f›rlama seçene¤i görünür, aﬂa¤›daki yönergeleri takip
ederek ilerleyin. Ya da menüyü kapat›n.
[00:00:00] seçene¤inde:

[SET] ayar›na gelin.
Kullan›c› bit'in ilk karakteri yan›p sönmeye baﬂlar.

Bir rakam veya harf seçmek için SELECT/SET kadran›n› çevirin ve SET tuﬂuna bas›n.
Kullan›c› bit'in bir sonraki karakteri yan›p sönmeye baﬂlar. Kullan›c› bit'in di¤er karakterlerini de ayn› ﬂekilde
seçin.

Menüyü kapat›n.
Kullan›c› bit ayar›n› s›f›rlamak için [00:00:00] ayar›n›, 2. aﬂamada [CLEAR] seçene¤ine getirin.
Kullan›c› bit, kameradan veya analog cihazlardan kay›t yaparken de kaydedilebilir. Kamerada ayarl›
kullan›c› bit, dijital cihazlardan (DV veya HDV) kay›t yaparken kullan›lamaz.

Ekranda Kullan›c› Bit'in Görüntülenmesi

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [UB DISPLAY] seçene¤ine gelin ve
[ON] ayar›n› seçin ve menüyü kapat›n.

Harici Kullan›c› Bit Kayd›

Menüyü aç›n ve [RECORDING SETUP] seçene¤ine gelin. [UB REC] seçene¤ine gelin ve
[EXT.USR-BIT] ayar›n› seçin ve menüyü kapat›n.

Ses Kayd›
Kasete HDV veya DV standard›nda kay›t yaparken sadece iki kanala sesli kay›t yapabilirsiniz.
Ses aktar›m oran› 384 kbps ve örnekleme frekans› 48 kHz'dir.
16 bit sesli modda (örnekleme frekans› 48 kHz) veya 12 bit sesli modda (örnekleme frekans› 32 kHz)
kay›t yapmay› seçebilirsiniz.
1. ve 2. kanala ses kayd› yap›l›r, di¤er kanallar kullan›lmaz.
Bu kamera ile ses kayd› yap›lamaz.
Bu kamera ile kaydedilen ses kilitlidir. Kilidi Kald›r modu seçilmiﬂ ise, sadece analog bir giriﬂten veya dijital
giriﬂten yap›lan ses kay›tlar› dinlenebilir.
Kay›t esnas›nda HD/SD SDI terminalinin ç›k›ﬂ sinyalinin örnekleme frekans›, ses giriﬂinden ba¤›ms›z
olarak, 48 kHz'd›r.

DV Ses Modu Seçimi

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [DV AUDIO] seçene¤ine gelin ve ayar› tercih
edin ve menüyü kapat›n.

Mikrofonun Ses Kay›t Modunun Seçilmesi
Dahili mikrofon ile ses kayd› yaparken çekim koﬂullar›n›za en uygun ayar› seçebilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [LOW CUT] seçene¤ine gelin, bir ayar seçin
ve menüyü kapat›n.
[OFF]: Genel koﬂullarda ses kayd› için
[LC1]: Aslen insan sesini kaydetmek için
[LC2]: Rüzgarl› ortamlarda çekim yaparken (örne¤in, kumsalda veya yerleﬂim yerlerine yak›n) arka plandaki
rüzgar sesini azaltmak için. Bu ayar›n baz› düﬂük frekansl› seslerde kay›t yaparken kullan›lmas› rüzgar
sesi ile bast›r›lmas›na neden olaca¤›n› unutmay›n.

Dahili Mikrofon Hassasiyeti Seçimi
Ön mikrofon hassasiyetini, kay›t koﬂullar›na uygun hale getirmek için [NORMAL] veya [HIGH] (+6 dB) konumuna
ayarlayabilirsiniz.
[NORMAL]:
[HIGH]:

Normal koﬂullarda ses kayd›
Yüksek ses seviyesinde kay›t.

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [MIC SENSIT.] seçene¤ine gelin, bir ayar›
tercih edin ve menüyü kapat›n.

Ses Kayd›
Dahili mikrofondan, harici mikrofondan (MIC terminali), XLR MIC (XLR terminalleri) veya XLR LINE (XLR
terminalleri) ile ses giriﬂini seçin. 1. ve 2. kanal için ayr› ayr› ses giriﬂi seçebilirsiniz.

Ses Kanal›n›n Seçilmesi

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [CH1 INPUT] veya [CH2 INPUT] seçene¤ine
gelin, bir ayar› seçin ve menüyü kapat›n.

Harici Mikrofonun Kullan›lmas›
MIC (harici mikrofon) terminali

CH1 giriﬂ terminali

CH2 giriﬂ terminali
MIC terminaline harici bir mikrofon tak›ld›¤›nda, dahili mikrofon otomatik olarak kapat›lacakt›r. gerekiyorsa,
mikrofon tutucu kullanabilirsiniz.

Ba¤lanabilecek Harici Mikrofonlar
Mikrofon tipi:
Ayr› güç kayna¤›na sahip kondenser mikrofon
Fiﬂ Tipi:
3.5 mm
Giriﬂ Empedans›:
600 ohm
Hassasiyet:
-66 dBV (manuel ses merkezi)
Maksimum mikrofon çap›: 25 mm
Piyasadan temin edebilece¤iniz 3 m'den uzun olmayan mikrofonlar› kullanabilirsiniz.

XLR giriﬂlerine Ba¤lan›rken
Mikrofonu XLR terminallerinden birine
ba¤lay›n.

dü¤meleri

Fantom gücüne sahip bir mikrofon elde etmek için
dü¤mesini ON konumuna getirin. Fantom'u
açmadan önce, mikrofonu ba¤lay›n. Fantom'u
kapatmadan, mikrofonu ç›karmay›n.

dü¤meleri

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine
gelin. [CH1 INPUT] veya [CH2 INPUT]
seçene¤ine gelin ve bir ayar› seçin.
1 ve 2. kanal için [XLR MIC] veya [XLR LINE] seçin.
Tek bir kanaldan kay›t yapmak için XLR terminali
kullan›l›rken, CH1 giriﬂ terminalini kullan›n ve [CH1
NPUT] ayar›n› [XLR MIC] veya [XLR LINE]
konumuna getirin.

[AUDIO SETUP] menüsünden, [XLR REC CH] seçene¤ine gelin, bir ayar seçin ve menüyü
kapat›n.
1. kanala ses kayd› için CH1 giriﬂ terminalinden [CH1] seçene¤ine gelin veya her iki kanala da ses kayd›
yapmak için [CH1/CH2] seçene¤ine gelin.

Gerekiyorsa, ilgili
aç›n.

dü¤mesini ATT. konumuna getirerek mikrofon azalt›c›y› (20dB)

Mikrofon azalt›c› sadece giriﬂ [XLR MIC] konumuna ayarland›¤›nda etkili olabilir.

Gerekiyorsa, giriﬂ sinyaline gain ayar› yap›n. Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine
gelin. Yapmak istedi¤iniz ses giriﬂine ba¤l› olarak [XLR 1 TRIM] veya [XLR 2 TRIM]
seçene¤ine gelin.
Ayarlardan birini tercih edin ve menüyü kapat›n.
Hayalet gücünü (phantom power) desteklemeyen bir mikrofonla ba¤lan›rken
ayar›n› OFF
konuma getirin. Aksi takdirde mikrofon zarar görebilir.
[XLR REC CH] ayar› [CH1/CH2] konumuna ayarland›¤›nda, CH2 giriﬂ terminalinden kaydedilemez.

Ses Kay›t Seviyesinin Ayarlanmas›
Ses kay›t seviyesi çok yüksek ve seste parazitlenme varsa,
MIC ATT. dü¤mesini veya ilgili
dü¤mesini (XLR
terminaline ba¤lanan harici mikrofon) ATT konumuna
getirerek mikrofon azalt›c›y› (dahili mikrofon için 12 dB,
harici mikrofon için 20 dB) etkinleﬂtirin.

dü¤meleri

MIC ATT.
dü¤mesi

Ses Seviye Göstergesinin Gizlenmesi/Gösterilmesi

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [AUDIO LEVEL] seçene¤ine gelin ve
bir ayar› tercih edin ve menüyü kapat›n.
Ses seviye göstergesi özel ayar tuﬂlar›yla da aç›labilir veya kapanabilir (

71).

Otomatik Ses Ayarlar›

dü¤mesini A konumuna getirin.
[CH1 INPUT] ve [CH2 INPUT] ayar› [INT/EXT
MIC] konumuna,
dü¤mesi CH1 için A
konumuna ayarlanm›ﬂsa, otomatik ses ayar›
otomatik olarak CH2'ye uygulan›r.
[CH1 INPUT] ve [CH2 INPUT] ayar› [XLR MIC]
veya [XLR LINE] konumuna ayarland›¤›nda,
CH2 ses ayar›n›n CH1 ses ayar› ile ba¤lan›p
ba¤lanmayaca¤›n› ([LINK]) veya ayarlar›n ayr›
ayr› ([SEP.]) yap›l›p yap›lmayaca¤›n›
belirleyebilirsiniz.

dü¤meleri

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine
gelin. [XLR ALC LINK] seçene¤ine gelin,
ayarlardan birini seçin ve menüyü kapat›n.

Manuel Ses Ayarlar›

dü¤mesini M konumuna getirin.
Her bir kanal›n ses seviyesini (CH1 veya CH2)
ayarlamak için
kadran›n› çevirin.
Ses kay›t seviyesini ayarlan›nca, ses seviye ölçücü
simgesinin (veya ekranda gösterilen seviye ölçer
üzerindeki büyük nokta) sa¤ taraf›na geçer.

Ses seviyesini ayarlarken kulakl›k kullanman›z›
tavsiye ederiz. Giriﬂ sesi çok yüksek oldu¤unda,
ses seviye göstergesi uygun bir seviyeyi
gösterse dahi, ses titreﬂimleri olabilir.
Piyasadan emin edebilece¤iniz 3 m'den k›sa
kablolu kulakl›klar› kullanabilirsiniz.
[CH1 INPUT] ve [CH2 INPUT] ayar› [INT/EXT MIC.] konumuna ayarland›¤›nda,
dü¤mesi
CH1 için M konumuna ayarland›¤›nda, CH1 kadran› ile ayarlanan ses seviyesi otomatik olarak
CH2'ye de uygulan›r.

Ses parazitlenmesini engellemek için ses patlamas› s›n›rlay›c›s›n› etkin hale getirebilirsiniz.
S›n›rlay›c› etkin hale geldi¤inde, -4 dBFS üzerindeki ses giriﬂ sinyallerini s›n›rlar. Ses patlamas›
s›n›rlay›c›, kanallardan en az biri mono ses ayar›nda ise etkin hale gelir. Menüyü aç›n ve
[AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [AUD.LIMITER] seçene¤in egelin, [ON] konumuna ayarlay›n
ve menüyü kapat›n.
Sese eﬂit seviyede gecikme miktar› ekleyerek ses sinyali ile video sinyalini senkronize hale getirebilirsiniz.
Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [MONITOR SEL.] seçene¤ine gelin, [LINE OUT]
seçene¤ine ayarlay›n ve menüyü kapat›n. Gerçek ses süresini izlemek istiyorsan›z, bunun yerine [NORMAL]
seçene¤ine gelin. Her iki ayarda da, ses ve video sinyalleri kasete senkronize kaydedilir.
Kolay Kay›t modunda,
dü¤melerinden biri veya her ikisi M konumuna ayarlanm›ﬂ
olsa bile, ses ayar› otomatik olarak gerçekleﬂir ve manuel olarak ayarlanamaz.

Ses Ekleme
Ses ekleme, ses sinyallerinin HD/SD SDI terminalinden kaydedilen video sinyallerinin süper
empoze edilmesi anlam›na gelir.
[ON]
: Ses eklemek için.
[ON(OSD)] : Ses eklemek ve ekran göstergeleri için.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [SDI OUTPUT] seçene¤ine gelin
ve bir ayar› tercih edin ve menüyü kapat›n.
Eklenen ses sinyal standard›na ve örnekleme frekans› ayarlar›na ba¤l›d›r.
Sinyal Standard›

Ekranda

Örnekleme Frekans›

Sesi kilitle/kilidi kald›r
Kilitli
Kilitli
Kilitli

Eklenen ses ç›k›ﬂ›

Orijinalinde kilidi kald›r›lm›ﬂ bir sesle kaydedilmiﬂ bir kasetten eklenmiﬂ ses ç›k›ﬂ› olmaz.
,
veya
görünür.

Sinyal Standard›

Örnekleme Frekans›

Sesi kilitle/kilidi kald›r
Kilitli
Kilitli
Kilidi kald›r›lm›ﬂ
Kilitli
Kilidi kald›r›lm›ﬂ

[SDI OUTPUT] ayar› [ON(OSD)] konumuna ayarland›¤›nda, ekranda
SDI terminalindeki video ç›k›ﬂ sinyaline dahil edilir.

Eklenen ses ç›k›ﬂ›

görünür ve ekran göstergeleri

Görüntü Sabitleyici
Görüntü Sabitleyici iﬂlevini kay›t koﬂullar›na ba¤l› olarak etkinleﬂtirebilir veya kapatabilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [IMG STAB] seçene¤ine gelin, bir ayar›
tercih edin ve menüyü kapat›n.
Görüntü sabitleyici
Kolay Kay›t modunda kapat›lamaz.
Kameray› tripoda yerleﬂtirdi¤inizde görüntü sabitleyici iﬂlevini kapatman›z› tavsiye ederiz.
Görüntü sabitleyici normal derecede bir kamera sars›nt›s›n› engellemek için tasarlanm›ﬂt›r.
Görüntü sabitleyici, otomatik oda¤› kapatmak için PHOTO tuﬂuna yar›m
bas›ld›¤›nda etkinleﬂecektir.

AE Programlar›n›n Kullan›lmas›
Programlanm›ﬂ otomatik poz modlar› size, çeﬂitli çekim modlar›nda profesyonel
sonuçlar elde etmenizi sa¤layacak imkanlar sunar.
Ayarlar› istedi¤iniz gibi ayarlama özgürlü¤ünüz vard›r. Poz ayar›n› istedi¤iniz
enstantane h›z› ve diyafram seviyesiyle birleﬂtirerek kullanabilirsiniz.

Otomatik
Kolay Çekim modunda oldu¤u gibi, kamera ayarlar› konuya yönelip çekmenizi
sa¤layacak ﬂekilde otomatik olarak düzenler. Ancak, Otomatik modda ayarlar›
manuel olarak de¤iﬂtirme ﬂans›n›z vard›r.

Tv Enstantane Önceli¤i
Bu modu kullanarak enstantane h›z›n› seçin. Kamera bu h›za uygun diyafram
ayar›n› otomatik olarak yapar.

Av Diafram Önceli¤i
Bu modu F/1.6 ile F/9.5 aral›¤›nda (veya full iris close) seçim yapmak için
kullan›n. Kamera uygun enstantane h›z›n› otomatik olarak ayarlar. En iyi alan
derinli¤i kontrolünü bu modda elde edersiniz.

Spot Iﬂ›k
Spot ›ﬂ›k modu, resimleri ve spot ›ﬂ›kla veya benzeri konsantre ›ﬂ›k kayna¤›yla
ayd›nlat›lan konular› kaydederken pozu otomatik olarak ayarlar.

Gece Çekimi
Bu mod, ortamdaki ayd›nlatma seviyesi azalsa bile çekime deva etmenizi
sa¤lar. Kamera uygun pozu yakalamak için enstantane h›z›n›(1/3-1/500 düﬂürür.
Hareketli konular arkalar›nda iz b›rakabilir.
Resim kalitesi di¤er modlardaki kadar iyi olmayabilir.
Ekranda beyaz noktalar görünebilir.
Otomatik odak di¤er modlardaki kadar iyi çal›ﬂmayabilir. Bu durumda, odak ayar›n› manuel yap›n.

Kolay Çekim
Kamera odak, enstantane h›z›, diyafram, gain, beyaz ayar ve AE Shift
ayarlar›n›, konuya sadece yönelip çekmenizi sa¤layacak ﬂekilde otomatik
olarak ayarlar. Bu mod, bütün özellikleri ve seçenekleri kilitleyerek sahip
ve de¤iﬂmez hale getirir.

AE Program Modlar›n›n Seçimi
Kilit tuﬂuna bas›n ve

kadran›n› çevirin.

Ekranda seçilen modun simgesi görünür.

Çekimlen resmin parlakl›¤› aniden de¤iﬂece¤i için kay›t esnas›nda mod de¤iﬂimi yapmay›n.
Kolay Çekim,
Spot Iﬂ›k ve
Gece modlar›n›n hepsi otomatik modlard›r.
Otomatik, Tv Enstantane Önceli¤i, Av Diyafram Önceli¤i ve M Manuel modlar›nda, baz›
ayarlar› kay›t program›na ba¤l› olarak de¤iﬂtirebilirsiniz.

AE modunda programlanan iﬂlevler

EXP. LOCK tuﬂu
PUSH AE tuﬂu
Iris halkas›
SHUTTER kadran›
AE shift ayar›
GAIN ayar›
WHITE BALANCE ayar›
Özelleﬂtirilmiﬂ ön ayarlar
CUSTOM PRESET SELECT tuﬂu
CUSTOM PRESET ON/OFF tuﬂu
Seçici NR
Renk düzeltisi
Cilt detay›
Clear Scan
Clear Scan için frekans seçimi
1 Poz kilitliyken kullan›labilir.
2 Clear scan esnas›nda kullan›labilir

Manuel Modda Kay›t
Pozu enstantane h›z› ve diyafram›n herhangi bir kombinasyonuna göre ayarlayabilirsiniz. Diyafram
de¤eri 1/8 EV’lik aral›klarla ayarlanabilir. Ancak, ekranda gösterilen diyafram de¤eri sadece _ EV’lik
aral›klarla de¤iﬂir.

kadran›
Iris halkas›
SHUTTER kadran›

Mevcut Ayarlar
Enstantane
H›z›

Diyafram
* Sadece [IRIS LIMIT] özel ayar iﬂlevi [OFF] ayar›ndayken seçilebilir.

kadran›n› M konumuna getirin.
Ekranda poz göstergesi belirir. Poz göstergesini yaklaﬂ›k de¤er olarak kabul edin.
Gösterge üzerindeki
(göstergesi kamera ile hesaplanan) standart pozu gösterir. Gösterge iﬂareti
kullan›lan poz seviyesini standart pozun +-2 EV’lik aral›klar›yla gösterir (2 aral›k sonras›nda, gösterge
yan›p söner).
Iris halkas› ile diyafram› seçin.
[RINGS DIRECTION] özel ayar iﬂlevi ile
, iris halkas› çevirerek ayar yönü de¤iﬂtirilebilir.
SHUTTER kadran› ile enstantane h›z›n› seçin.
[OPER.DIRECTION] özel ayar iﬂlevi ile
, SHUTTER kadran› çevrilerek ayar yönü
de¤iﬂtirilebilir.
SHUTTER kadran›n›n kazara kullan›m›n› engellemek için özel ayar tuﬂlar›n›
veya [SYSTEM
SETUP/
[SHTR D.LOCK] ayar›n›
kullan›n.
[IRIS LIMIT] özel ayar iﬂlevi ile
, iris limitini etkin hale getirerek diyafram›n objektifin sapma
limiti alt›na düﬂmesini engelleyebilirsiniz. ‹ris halkas› etkinleﬂtirilmedi¤inde sapma limitini aﬂan
diyafram de¤erleri diyafram seçiminde gri renkte görünür. Gri renkte gösterilen diyafram de¤erleri
kullan›ld›¤›nda sapma netli¤i kaybolur.
[LANC AE SHIFT] özel ayar iﬂlevi ile
, ayr› sat›lan ZR-2000 Zoom Remote Controller
üzerindeki AE SHIFT kadran›n›n iﬂlevi de¤iﬂtirilebilir ve diyafram de¤erini de¤iﬂtirmek için kullan›labilir.

M Manuel modda çal›ﬂ›rken, kameran›n en uygun poz
ayarlar›n› diyafram ve gain ayar›n› (AGC dü¤mesi ON
konuma ayarlanm›ﬂ ise) otomatik olarak ayarlayarak
yeniden kurmas›n› istiyorsan›z Push AE iﬂlevini kullan›n.

PUSH AE
dü¤mesi

PUSH AE tuﬂuna bas›n ve tuﬂu bas›l› tutun.
Kamera en uygun pozu (poz göstergesi
üzerindeki
göstergesi) elde etmek için
diyafram de¤erini ve gain ayar›n› yapacakt›r.
Tuﬂu serbest b›rakt›ktan sonra, kamera taraf›ndan ayarlanan diyafram de¤eri ve gain ayar› (AGC
dü¤mesi ON konuma ayarlanm›ﬂ ise), M Manuel modda yap›lan önceki ayar› geçersiz k›lacakt›r.
PUSH AE tuﬂunun kazara kullan›m›n› engellemek için özel ayar tuﬂlar›n› kullan›n
veya [SYSTEM SETUP
[E.LCK B.LCK] ayar›n› kullan›n.

Enstantane Önceli¤i (Tv) Modunda Kay›t
Video çekim kay›tta mevcut enstantane h›zlar›
Foto¤raf çekiminde mevcut enstantane h›zlar›

kadran›n› Tv’ye getirin.
SHUTTER kadran› ile enstantane
h›z›n› seçin.
[OPER.DIRECTION] özel ayar iﬂlevi ile
SHUTTER kadran›n› çevirerek ayar yönünü
de¤iﬂtirebilirsiniz.

,

SHUTTER kadran›
Enstantane h›z› (diyafram, vb.) d›ﬂ›ndaki ayarlar otomatik olarak ayarlan›r.
Manuel poz ayar› yap›l›rken pozu kilitledi¤inizde, Tv modunda seçilen enstantane h›z› geçersiz kal›r ve
enstantane h›z› de¤iﬂir.
AGC dü¤mesi ON konumuna ayarland›¤›nda seçilen enstantane h›z› kay›t koﬂullar›na uygun de¤ilse
ekranda görünene enstantane h›z› numaras› yan›p söner. Bu durumda, enstantane h›z›n› yeniden
ayarlay›n. ND filtresi kullan›yorsan›z, önce bunu kapat›n ve enstantane h›z›n› sonra ayarlay›n.
Düﬂük bir enstantane h›z› seçti¤inizde resim kalitesi düﬂebilir.
SHUTTER kadran›n›n kazara kullan›m›n› engellemek için özel aya tuﬂlar›n›
veya
[SYSTEM SETUP
[SHTR D.LOCK]
ayar›n› kullan›n.

Diyafram Önceli¤i (Av) Modunda Kay›t
Diyafram de¤eri 1/8 EV’lik aral›klarla ayarlanabilir. Ancak, ekranda gösterilen diyafram ayar› sadece _
EV’lik aral›klarla görünecektir.
Mevcut diyafram de¤erleri

* Sadece [IRIS LIMIT] özel ayar iﬂlevi [OFF] konuma ayarland›¤›nda seçilebilir.

kadran›n› Av konumuna getirin.
IRIS halkas› ile diyafram› seçin.
[RINGS DIRECTION] özel ayar iﬂlevi ile
, iris halkas› ve IRIS kadran› ile
(ayar ayn›d›r) ayar yönünü de¤iﬂtirebilirsiniz.

Iris halkas›

Diyafram de¤eri (enstantane h›z›, vb.) d›ﬂ›ndaki de¤erler otomatik olarak ayarlan›r.
Pozu kilitledi¤inizde veya de¤iﬂtirdi¤inizde diyafram de¤iﬂir, Av modunda seçilen de¤er geçersiz hale
gelir.
AGC dü¤mesi ON konumuna ayarland›¤›nda, seçti¤inizi diyafram kay›t koﬂullar›na uygun de¤ilse
ekranda say›sal bir de¤er görünür. Bu durumda, diyafram› tekrar ayarlay›n.
Dahili ND filtresi etkinleﬂti¤inde, yüksek bir diyafram de¤eri kullan›yorsan›z resim karanl›klaﬂabilir. Bu
durumda, önce ND filtresini kapat›n ve sonra diyafram› tekrar ayarlay›n.
[IRIS LIMIT] özel ayar iﬂlevi ile
iris limitini etkin hale getirerek diyafram›n objektifin sapma limiti
(F9.5) alt›na düﬂmesini engelleyebilirsiniz. ‹ris halkas› etkinleﬂtirilmedi¤inde sapma limitini aﬂan diyafram
de¤erleri diyafram seçiminde gri renkte görünür. Gri renkte gösterilen diyafram de¤erleri kullan›ld›¤›nda
sapma netli¤i kaybolur.
‹ris kontrol iﬂlevine sahip olmayan bir objektif kullan›ld›¤›nda ekranda diyafram de¤eri görüntülenmez.
[LANC AE SHIFT] özel ayar iﬂlevi ile
ayr› sat›lan ZR-2000 Zoom Remote Controller üzerindeki
AE SHIFT kadran›n›n iﬂlevi de¤iﬂtirilebilir ve diyafram de¤erini de¤iﬂtirmek için kullan›labilir.

Poz Ayar›
Poz Kilidi

kadran›n›
, Tv veya Av konumuna getirin.
EXP. LOCK tuﬂuna bas›n.
Ekranda poz göstergesi belirir. Poz göstergesini
yaklaﬂ›k de¤er olarak de¤erlendirin.
Gösterge üzerindeki
iﬂareti otomatik poz
ayar›n› gösterir. Göstergedeki
iﬂareti ± 2
durak aral›¤›nda yer alan halihaz›rdaki poz ayar›n›
gösterir (2 durak d›ﬂ›ndaki de¤erlerde iﬂaret yan›p
söner).
EXP. LOCK tuﬂuyla kazara iﬂlem yap›lmas›n›
engellemek için özel ayar tuﬂlar›n› kullan›n
veya [SYSTEM SETUP
[E.LCK B.LCK]
ayar›n› kullan›n.

EXP. LOCK
tuﬂu

AE Shift Ayar›
AE Shift ayar›, otomatik poz sistemini resminin karanl›klaﬂt›r›lmas› veya parlat›lmas› için manuel olarak kontrol
edilmesinde kullan›l›r. 15 AE seviyesinden birini seçin:

kadran›n›
, Tv veya Av konumuna getirin.
Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›n› seçin. [AE SHIFT] seçene¤ine gelin, bir ayar
belirleyin ve menüyü kapat›n.

Gain Ayar›
Gain kontrolü ›ﬂ›kland›rma ve çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan video sinyal seviyesini ayarlar. Otomatik
gain ayar› kontrolünü seçebilir veya mevcut 3 gain seviyesinden birini kullanabilirsiniz (L: düﬂük, M: orta, H:yüksek)
ve -3 ile +36 dB
veya +36 dB
aral›¤›nda bir de¤er atayabilirsiniz. Gain ayar›na 0.5 dB
ad›ml›k ince ayar yapabilirsiz
AGC dü¤mesi ON konumunda: Otomatik gain kontrolü.
AGC dü¤mesi OFF konumunda: GAIN dü¤mesi ile gain seviyesi (L, M veya H) seçimi.

GAIN kadran›

Kullan›m›
‹ç mekanlarda, düﬂük ayd›nlatmal› veya kontrastl› sahne kay›tlarda parazitlenmeyi en düﬂük seviyede tutmak için

Canl› gece sahnesi çekimleri veya yapay ›ﬂ›kland›rma alt›ndaki sahneler için
‹ç mekandaki düﬂük ayd›nlatmal› sahnelerin parlakl›¤›n› artt›r›r. Alan derinli¤ini artt›r›r.
‹nce gain ayar› için
Sadece

Gain Seviye Seçimi ve GAIN Dü¤mesi Konumlar›

POWER kadran›n› M,

, Tv, veya Av ayar›na getirin.

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [GAIN SETTING] alt menüsüne gelin ve ard›ndan
GAIN dü¤mesi seçeneklerinden birini seçin.
Bir ayar› seçin ve SELECT/SET kadran›n› çevirin.
Ayar yapt›ktan sonra, [GAIN SETTING] alt menüsüne geri dönülür. Di¤er GAIN dü¤melerine ayn› yöntemi
kullanarak de¤er atayabilirsiniz.
[36dB] ayar› sadece
Menüyü kapat›n.

modunda kullan›labilir.

‹nce Gain Ayar›

POWER kadran›n› M,
, Tv veya Av konumuna getirin.
Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [GAIN SETTING] alt menüsüne gelin ve ard›ndan
GAIN dü¤mesi ayar seçeneklerinden birine gelin.
[TUNE 0.0dB] seçene¤ine gelin ve SELECT/SET kadran›n› çevirin.
‹stedi¤iniz GAIN seviyesini belirlemek için SELECT/SET kadran›n› çevirin ve kadrana bas›n.
Ayar yap›ld›ktan sonra, [GAIN SETTING] alt menüsüne geri dönülür. Di¤er GAIN dü¤mesi seçeneklerini ayn›
yöntemi kullanarak belirleyebilirsiniz.
Menüyü kapat›n.

Gain Seviyesi Seçimi
POWER kadran›n› M,
, Tv veya Av konumuna
getirin.
AGC dü¤mesini OFF konumuna getirin.

AGC dü¤mesi

GAIN dü¤mesini istedi¤iniz gain konumuna
getirin.

GAIN dü¤mesi
Yüksek gain seviye ayarlar›nda resimde ufak titremeler oluﬂabilir. Özellikle 36.0 dB gain seviyesi
size yüksek çekim hassasiyeti sa¤lar ancak video çekiminde parazitlenme ve lekelenmeler (beyaz
noktalar, dikey çizgiler veya bloklar) görülebilir.
AGC dü¤mesi ON konumuna ayarland›¤›nda, gain limiti ayar›n› etkinleﬂtirerek kamera ayar›n›n
3 dB ve 15 dB preset limitini aﬂmamas›n› sa¤layabilirsiniz. Menüyü aç›n ve [CAMEA SETUP]
seçene¤ine gelin. [AGC LIMIT] seçene¤ine gelin, maksimum gain seviyesini ayarlay›n ve menüyü
kapat›n.

Beyaz Ayar›
Kameran›z, resmin farl› ›ﬂ›kland›rma koﬂullar›nda do¤ru renk gösterme kapasitesini artt›ran elektronik bir beyaz
ayar› kullan›r. Tam otomatik modun yan› s›ra, iç mekan modu, d›ﬂ mekan modu, renk ›s›s› ayar modu ve
haf›zaya kaydedilebilen iki özel ayar› kapsayan beyaz ayar› seçenekleri mevcuttur.

Beyaz ayar›
(D›ﬂ Mekan)
(‹ç Mekan)
(Renk Is›s›)
Özel Ayar Preset A, B

Kullan›m›
Otomatik beyaz ayar› yap›l›r
Parlak güneﬂ ›ﬂ›¤› (5.600K)
Akkor ›ﬂ›k (3.200K)
Belli bir ›ﬂ›kland›rmaya ba¤› renk ayar› (100K'l›k ad›mlarla 2.000 - 15.000K)
Özel Ayar preset (3.200 - 5.600K)

Otomatik Beyaz Ayar Seçimi
AWB dü¤mesini ON konuma getirin.

AWB dü¤mesi

Mevcut Preset Modlar›ndan Birinin Seçimi
POWER kadran›n›
program›na getirin.

ayar›ndan farkl› bir kay›t

AWB dü¤mesini OFF konumuna getirin ve WHITE
BAL. dü¤mesini PRE. konumuna getirin.
WHITE BAL. PRESET dü¤mesini
konumuna getirin.

AWB dü¤mesi
WHITE BAL.
PRESET dü¤mesi

veya

Preset
ayarlar›na ince ayar yapabilirsiniz.
WHITE BAL.
tuﬂuna bas›l›nca preset simgesi
ve +- nötral de¤eri yan›p sönmeye baﬂlar.
kadran› ile -9 ile +9 aras›nda bir beyaz ayar de¤eri
seçin ve tekrar WHITE BAL.
tuﬂuna bas›n.

WHITE BAL.

dü¤mesi

WHITE BAL. dü¤mesi

Renk S›cakl›¤›n›n Ayarlanmas›
POWER kadran›n›,
program›na getirin.

ayar›ndan farkl› bir kay›t

AWB dü¤mesini OFF konumuna getirin ve
WHITE BAL. dü¤mesini PRE. konumuna getirin.

kadran›
WHITE BAL.
PRESET dü¤mesi

WHITE BAL. PRESET dü¤mesini
konumuna
getirin.
Seçilen renk s›cakl›¤› ayar› ekranda görünür.
WHITE BALANCE

tuﬂuna bas›n.

Ekrandaki renk s›cakl›¤› göstergesi yan›p söner.
‹stenen renk s›cakl›¤›n› seçmek için
kadran›n› çevirin.
WHITE BAL.
tuﬂuna tekrar bas›n.
Ekrandaki renk s›cakl›¤› göstergesi yanar konuma
geçer.

AWB dü¤mesi
WHITE BAL.

dü¤mesi

WHITE BAL. dü¤mesi

Özel Beyaz Ayar›
POWER kadran›n›,

ayar›ndan farkl› bir kay›t program›na getirin.

AWB dü¤mesini OFF konumuna getirin ve WHITE BAL. dü¤mesini özel ön
ayarlardan birine, A veya B konumuna getirin.
Ekranda

ve ilgili harf yan›p sönmeye baﬂlar.

Kameray› beyaz nesneye do¤rultun ve ekran tamamen kaplanana kadar zoom yap›n.
Kamerayla 4. aﬂama tamamlanana kadar beyaz nesneye zoom yap›n.
WHITE BAL.
Ekranda

tuﬂuna bas›n.

simgesi ve ilgili harf art›k yan›p sönmez ve ayar tamamland›¤›nda yan›k kal›r.

Özel beyaz ayar› yaparken: Çok nadiren ve genellikle ›ﬂ›k kayna¤›na ba¤l› olarak,
yan›p sönmeye devam eder. Sonuç, otomatik ayara k›yasla daha iyi olacakt›r.

simgesi

Dahili lityum pil ﬂarj olduktan sonra, kamera, kapansa dahi özel beyaz ayar›n› korur.
Belirtilen özel beyaz ayar seçeneklerinin önceli¤i vard›r, yukar›da ayar seçeneklerinin geçerlili¤ini
ortadan kald›r›rlar: Color matrix [CMX], 3 R/G/B Gain ayarlar› ve 6 R/G/B Matrix ayarlar› (& 93).
Özel beyaz ayar aﬂa¤›da belirtilen koﬂullarda dahi iyi sonuçlar verir:
Iﬂ›kland›rma koﬂullar›n›n de¤iﬂmesi
Yak›n plan çekimler
Tek renkli konular (gökyüzü, deniz veya ormanl›k)
Cival› lambalarda veya belli türde flüoresan ›ﬂ›kland›rmada
Özel beyaz ayar›n› yeterli ayd›nlatmal› mekanlarda yap›n.
ND filtre ayar›n› aç›p/kapatt›ktan sonra (dahili ND filtresine sahip objektifler) veya ›ﬂ›k
kayna¤›n› de¤iﬂtirdikten sonra özel beyaz ayar›n› tekrar yap›n.

Ön Ayar Özel Beyaz Ayar›yla Kay›t
POWER kadran›n›,

ayar›ndan farkl› bir kay›t program›na getirin.

AWB dü¤mesini OFF konuma getirin ve WHITE BAL. dü¤mesini A veya B
özel ön ayarlardan birine getirin.
Özel beyaz ayar› etkinleﬂir.

Zebra Dokusunun Kullan›lmas›
Bu kamera aﬂ›r› pozlanan alan üzerinde siyah/beyaz diyagonal çizgiler gösteren zebra modeli iﬂlevine sahiptir.
Zebra modeli sadece ekranda görünür ve kayd› etkilemez. Zebra modeli, EVF Peaking veya EVF Büyütme
iﬂlevi kullan›ld›¤›nda görünmeyecektir. Bu özelli¤i diyafram ve enstantane h›z› ayarlar›nda rehber olarak
kullan›n.
Mevcut zebra modeli ayarlar›: 70 IRE, 75 IRE, 80 IRE, 85 IRE, 90 IRE, 95 IRE ve 100 IRE.

Zebra Modeli Seviyesinin Seçilmesi

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/
ve menüyü kapat›n.

] ayar›na gelin. [ZEBRA LEVEL] seçene¤ine gelin, bir ayar› seçin

Zebra Modelinin Etkinleﬂtirilmesi

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/
ve menüyü kapat›n.

]. [ZEBRA] seçene¤ine gelin ve [ON] konumuna ayarlar›n

Renk Düzeltisinin Kullan›lmas›
Renk düzelti iﬂlevi sayesinde belli renk veya biçim karakteristikleri (renk faz›, croma, alan ve Y seviyesi) tarar
ve kay›t esnas›nda otomatik olarak düzeltir. Renk düzeltisini 2 farkl› renge kadar yapabilirsiniz ( A veya B).
Düzeltilecek renge karar verirken, düzeltilecek alanlar ekranda zebra modeli, sonras›nda normal resim olarak
görünür. Ba¤lan›lan bir ekranda veya bilgisayarda ise, bu alanlar, beyaz alan o, sonras›nda normal resim
olarak görünür.

Düzeltilecek Rengin Seçilmesi

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin. [COLORCORR.] alt menüsünü, ard›ndan [A AREA
SEL.] veya [B AREA SEL.] seçin.
Her bir seçene¤i ayarlay›n, seviyeyi ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
[COLOR PHASE]: Resmin taranaca¤› temel bir renk faz› (0-15) seçin. Belirtilen de¤erleri yaklaﬂ›k veriler
olarak de¤erlendirir: 0=mor, 3=k›rm›z›, 6=turuncu, 9=yeﬂil, 12=mavi
[CHROMA]:
[AREA]:
[Y LEVEL]:

Taranacak resmin renk doygunlu¤unu ayarlay›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye
vard›r; + yönüne do¤ru ayar yapt›kça resim daha canl› ve renk aç›s›ndan daha zengin
olacakt›r.
Taranacak rengin renk menzilini seçin. 1 ile 4 aras›nda de¤iﬂen 4 seviye vard›r; + yönüne
do¤ru ayar yapt›kça daha geniﬂ bir renk menzili elde edersiniz.
Taranacak rengin parlakl›¤›n› ayarlay›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r. + yönüne
do¤ru ayar yapt›kça daha parlak renkler elde edersiniz.

Renk Düzelti Ayar›

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin. [COLORCORR.] alt menüsünü, ard›ndan [A AREA
REV.] veya [B AREA REV.] seçin.
Gain seçene¤ine gelin, seviyeyi ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
[R GAIN]: Taranan alan›n k›rm›z› gain ayar›n› yap›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r.
[+] yönüne do¤ru ayar yapt›kça daha sert k›rm›z›, [-] yönüne do¤ru ayar yapt›kça daha
yumuﬂak bir k›rm›z› tonu elde edersiniz.
[B GAIN]: Taranan alan›n mavi gain ayar›n› yap›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r. [+] yönüne
do¤ru ayar yapt›kça daha sert mavi, [-] yönüne do¤ru ayar yapt›kça daha yumuﬂak bir mavi tonu
elde edersiniz

Renk Düzeltisinin Aktifleﬂtirilmesi

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin. [COLOR CORR.] alt menüsünü
seçin.
[CORRECT] seçene¤ine gelin, bir düzelti modu seçin ve menüyü kapat›n.
Sadece A alan›, veya sadece B alan› veya her ikisi birden seçene¤ine gelin.
Ekranda görünür.

Cilt Detay› ‹ﬂlevinin Kullan›lmas›
Cilt detay› iﬂleviyle resimdeki belli cilt-tonu karakteristikleri taran›r ve cilt kusurlar›n› kapatmak için bu yumuﬂat›l›r.
Ekranda bu alanlar, önce zebra modeli olarak, sonra normal resim olarak (ba¤lan›lan TV'de veya bilgisayarda
önce beyaz olarak) görünür.
Ciltteki taranacak alanlar› belirlemek için gerekiyorsa renk tonu, kroma, alan ve Y seviyesi ayar› yapabilirsiniz.

Cilt Detay› ‹ﬂlevinin Etkinleﬂtirilmesi

Menüyü aç›n, [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [SKIN DETAIL] alt
menüsüne gelin.
Ayarlar› seçin, gerekiyorsa seviye ayar› yap›n ve menüyü kapat›n.
HUE:

Cilt alan› taramas› için renk tonu ayar› yap›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen
13 seviye mevcuttur. + ayar› k›rm›z›ya yak›n, - ayar› yeﬂile yak›n bir ton ayarlar.

CHROMA:

Cilt alan› taramas› için renk doygunlu¤u alan› yap›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen
13 seviye mevcuttur. + ayar› daha doygun bir cilt ton ayarlar.

AREA:

Cilt alan› taramas› için renk menzilini ayarlar. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r. +
ayar› daha geniﬂ bir skalada bir ton ayarlar.

Y LEVEL:

Cilt alan› taramas› için parlakl›¤› ayarlar. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r. +
ayar› daha parlak bir ton ayarlar.

Cilt Detay› ‹ﬂlevinin Etkinleﬂtirilmesi

Menüyü aç›n. [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [SKIN DETAIL] alt menüsüne gelin ve ard›ndan
[EFECT LEVEL] seçene¤ine gelin.
Bir ayar› seçin ve menüyü kapat›n.
Efekt gücünü düﬂük, orta veya yüksek seviyede ayarlayabilirsiniz.
Ekranda

görünür.

Seçilebilir Parazit Azaltma
Seçilebilir parazit azaltma iﬂlevi ile kameran›z belli renk veya ton karakteristiklerini tan›r ve hedeflenen alanlarda
otomatik olarak parazit azaltmas› uygular. Bu özellikle kroma alanlar› tarar ve yeﬂil veya mavi ekran fonlar›nda
daha düzgün bir resim kompozisyonu sa¤lar.
Hedeflene alanlar ekranda zebra modeli, sonras›nda normal resim olarak görünür. Ba¤lan›lan bir ekranda
veya bilgisayarda ise, bu alanlar, beyaz alan o, sonras›nda normal resim olarak görünür.

Düzeltilecek Rengin Seçilmesi

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin ve ard›nda [SELECTIVE NR] alt menüsüne
gelin.
Her bir seçene¤i ayarlay›n, seviyeyi ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
[HUE]:
Resmin taranaca¤› temel bir renk tonu (-6 ile 6 aras›) seçin. Belirtilen de¤erleri
yaklaﬂ›k veriler olarak de¤erlendirir: -6=mavi-lila, 0=cyan, 6=sar›ms› yeﬂil
[CHROMA]: Taranacak resmin renk doygunlu¤unu ayarlay›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r;
+ yönüne do¤ru ayar yapt›kça resim daha canl› ve renk aç›s›ndan daha zengin olacakt›r.
[AREA]:

Taranacak rengin renk menzilini seçin. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r; + yönüne
do¤ru ayar yapt›kça daha geniﬂ bir renk menzili elde edersiniz.

[Y LEVEL]: Taranacak rengin parlakl›¤›n› ayarlay›n. -6 ile 6 aras›nda de¤iﬂen 13 seviye vard›r. + yönüne
do¤ru ayar yapt›kça daha parlak renkler elde edersiniz.

Seçilebilir Parazit Düzeltisinin Etkinleﬂtirilmesi

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin. [SELECTIVE NR] alt menüsünü, ard›ndan
[EFFECT LEVEL] seçin.
Bir seçene¤i ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
Efekt gücünü düﬂük, normal veya yüksek seviyede ayarlayabilirsiniz.
Ekranda
görünür.

Clear Scan ‹ﬂlevinin Kullan›lmas›
Bu iﬂlev sayesinde bilgisayar›n CRT ekran›na veya di¤er cihazlara, ekranda siyah bantlar veya görüntü
titreﬂimleri görünmeden kay›t yapabilirsiniz. Faz ayar› 50.2 Hz ile 200.3 Hz aras›nda yap›labilir.

POWER kadran›n› M veya Tv konumuna getirin.
Ekranda “CS” simgesini görüntülemek için
SHUTTER tuﬂuna bas›n.
Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] ayar›na gelin.
[CLEAR SCAN] ayar›na gelin, faz ayar›n› yap›n ve
menüyü kapat›n.
Faz ayar› yap›ld›¤›nda ekranda siyah bant görünmez.
SHUTTER kadran›

Özel Ayar Tuﬂlar›n›n Kullan›lmas›
S›k kulland›¤›n›z iﬂlevler için özel ayar tuﬂlar› ayarlayabilirsiniz. Bu tuﬂlar, her bir iﬂlem moduna özgü iﬂlevlere
göre farkl› iﬂlevler edinirler.
Fabrika Ayarlar›:

Kullan›lan özel ayar tuﬂlar›n›n kontrolü:
Bir kay›t modundayken: Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [GUIDE INFO] seçene¤ine
gelin, [CUSTOM KEYS] konumuna ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
‹zleme modunda: Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [CUSTOM KEYS] seçene¤ine
gelin, [ON] konumuna ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
Özel ayar tuﬂlar›yla aﬂa¤›daki iﬂlevler ayarlanabilir:

1 Sadece 2. Özel Ayar tuﬂuna atanabilir.
2 Bu iﬂlev sadece bir özel ayar tuﬂuyla gerçekleﬂtirilebilir. (‹ndeks yaz›m› uzaktan kumanda ile de çal›ﬂt›r›labilir)
3 Sadece
.

Özel Ayar Tuﬂ Ayarlar›n›n De¤iﬂtirilmesi

*

modunda fabrika ayar›.

Menüyü aç›n, [SYSTEM SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [CUSTOM KEY 1] veya [CUSTOM KEY
2] ayar›n› seçin, özel ayar tuﬂuna atamak istedi¤iniz iﬂlevi seçin ve menüyü kapat›n.
Özel ayar tuﬂlar›n› kullanmak istemiyorsan›z [(NONE)] seçene¤ine gelin.

Özel Ayar Tuﬂuyla ‹ﬂlevlerin Etkinleﬂtirilmesi
[TIME CODE] Süre kodu (

43)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Ekranda time code ayar menüsü görünür.

[INDEKS WRITE] ‹ndeks Yaz›m›
Kay›tlar›n›za

modunda kolay aramak için bir indeks sinyali ekleyebilirsiniz. (

107)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
‹ndeks sinyali kaydedilirken ekranda
görünür. (‹ndeks sinyali yaklaﬂ›k 6.5 saniyede kaydedilir.)
Kamera kay›tta bekleme modundayken indeks sinyali kayda baﬂlad›¤›n›zda yaz›l›r.
‹ndeks sinyali sonras›nda eklenemez veya silinemez.

[ZEBRA] Zebra Modeli (

65)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Zebra modeli etkinleﬂtirilir. ‹ﬂlevi devre d›ﬂ› b›rakmak için tuﬂa tekrar bas›n.

[VCR STOP] (

29)

Kamera kay›tta bekleme modundayken, kay›t cihaz› bölümünü kapatabilirsiniz. [SYSTEM/ ] [POWER
SAVE] seçene¤ini [OFF] konumunda olsa bile, kay›t cihaz› bölümü kapan›rken kamera ayarlar›n› yapmaya
vaktiniz vard›r, bu nedenle kasete veya video kafalar›na zarar gelmesinden endiﬂelenmenize gerek yoktur.
VCR STOP sadece özel ayar tuﬂlar›yla kullan›labilir.

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
VCR Stop modu etkinleﬂir. Kay›tta bekleme moduna geri dönmek için tuﬂa tekrar bas›n. Kay› açma/kapama
tuﬂuna do¤rudan VCR Stop modundayken basarak da baﬂlatabilirsiniz.

[TV SCREEN] TV Ekran›
Kamera ekran göstergelerini ba¤lant› kurulan TV'de gösterebilirsiniz.

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.

[DATA CODE] Veri Kodu (

108)

COSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Veri kodu görüntülenir. Veri kodunu gizlemek için tuﬂa tekrar bas›n.

[TC HOLD] Time Code Tutucu
Time code gösterimini dondurmak için özel ayar tuﬂuna basabilirsiniz. Time code normalde süre göstergesi
sabitlenmiﬂ olsa bile ilerlemeye devam eder.
Time Code Tutucu sadece özel ayar tuﬂlar›yla kullan›labilir.

COSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Özel ayar tuﬂuna tekrar bas›l›nca normal süre gösterimi devre d›ﬂ› kal›r.
Süre tutuldu¤unda, kod
yan›nda gösterilir ve yan panel göstergelerinde “HOLD” mesaj› görünür.
TIME CODE*, HD/SD SDI*,
(LANC) ve HDV/DV giriﬂlerinden gönderilen time code'lar›na, time code
tutma iﬂlevi uygulanamaz. Time code video sinyali ç›k›ﬂ›nda A/V1 ve VIDEO 2 terminallerinden empoze
edilecek giriﬂlerinde tutulacakt›r. (* Sadece
).
Time code tutma iﬂlevi kameray› aç›p kapad›¤›n›zda, iﬂlem modunu kay›t ve izleme aras›nda de¤iﬂtirildi¤inde
ve
(kaset/kart) dü¤mesinin konumunu de¤iﬂtirdi¤inizde iptal olur.

[AUDIO LEVEL] Ses Seviye Göstergesi (

50)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Ekranda ses seviye göstergesi görünür. Ses seviye göstergesini iptal etmek için tuﬂa tekrar bas›n.

[CVF+LCD BW] Vizör ve LCD Ekran'›n Siyah & Beyaz Modu
CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Ekrandaki resim siyah-beyaz görünür (ekran göstergeleri renkli kal›r). Renkli gösterime geri dönmek için tekrar
tuﬂa bas›n.

[MAGN.B.LOCK] MAGN. Tuﬂ Kilidi
CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Tuﬂa bas›l›nca MAGN. tuﬂunun kazara kullan›m›n› engellemek için kilitleyecektir. MAGN. tuﬂunu yeniden
etkinleﬂtirmek için tekrar özel ayar tuﬂuna bas›n.

[SHTR B.LOCK] SHUTTER Tuﬂ Kilidi
CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Tuﬂa bas›l›nca SHUTTER tuﬂunun kazara kullan›m›n› engellemek için kilitleyecektir. SHUTTER tuﬂunu yeniden
etkinleﬂtirmek için tekrar özel ayar tuﬂuna bas›n.

[E.LCKB.LCK] EXP. LOCK Tuﬂ Kilidi
CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Tuﬂa bas›l›nca EXP. LOCK tuﬂunun kazara kullan›m›n› engellemek için kilitleyecektir. EXP.LOCK tuﬂunu yeniden
etkinleﬂtirmek için tekrar özel ayar tuﬂuna bas›n.

[CP BKWD KEY] Custom Preset Backward Tuﬂu
2. COSTOM KEY tuﬂuna bas›n.
CUSTOM PRESET SELECT tuﬂu ile özel ayar ön ayar dosyalar›na genellikle ileri do¤ru ilerleyerek ulaﬂabilirsiniz.
Bu tuﬂa basarak geriye do¤ru takip yapabilirsiniz. CP backward tuﬂu sadece özel ayar tuﬂlar›yla kullan›labilir.

[SDI OUTPUT] SDI Ç›k›ﬂ
CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Ekranda SDI ç›k›ﬂ ayar menüsü görünür.

[FOCUS LIMIT] Odak Limiti (

40)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Odak limiti etkin hale gelir. ‹ptal etmek için tekrar tuﬂa bas›n.

[IMAGE STAB] Görüntü Sabitleyici (

52)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Görüntü sabitleyici etkin hale gelir. ‹ptal etmek için tekrar tuﬂa bas›n.

[OUTPUT CH] Ç›k›ﬂ Kanal› (

81)

CUSTOM KEY (1 veya 2) tuﬂuna bas›n.
Ç›k›ﬂ yap›lacak ses kanal› (A/V1 terminali,

kulakl›k terminali) tuﬂa her bas›ld›¤›nda de¤iﬂir.

Renk Çubuklar›n›n/Ses Baﬂvuru Sinyallerinin
Kayd›
Renk çubu¤u ve 1kHz ses referans sinyallerini üretebilir ve kaydedebilirsiniz.
Özelleﬂtirilmiﬂ ayarlar ile ( 95), EBU ([TYPE 1)] ve SMPTE renk çubuklar› ([TYPE 2]) aras›nda seçim yapabilir
ve ses sinyali ﬂiddetini (-12 dB, -18 dB veya -20 dB) seçebilirsiniz.

Özelleﬂtirilmiﬂ iﬂlevlerle renk çubu¤u sinyal
standard›n› [COLOR BARS] ve ses baﬂvuru
sinyallerinin ﬂiddetini [1kHz TONE] seçin
( 95).
OUTPUT dü¤mesini BARS konumuna getirin.
Ekranda renk çubuklar› görünür ve (etkinleﬂtirilmiﬂ
ise) baﬂvuru sinyalleri yerleﬂir. Sinyalleri kaydetmek
için START/STOP tuﬂuna bas›n.
[1kHz TONE] ayar›n› [OFF] konumuna getirmiﬂseniz,
halihaz›rdaki ses giriﬂi (mikrofon, line in, vb.) ses
sinyalleri olarak kaydedilir.

OUTPUT dü¤mesi

Video Sinyal Standartlar›
HD/SD SDI'den (sadece
) video sinyal ç›k›ﬂ› standard›, HD/SD COMPONENT OUT ve HDV/DV terminalleri
kullan›lan kay›t standard›na (veya izlenen kasetteki kay›t standard›na) ve çeﬂitli menü ayarlar›na ba¤l›d›r.
VIEWFINDER COMPONENET OUT, A/V1 veya VIDEO2 terminalinden video ç›k›ﬂ› her zaman 576/50i olacakt›r.

Kay›t Esnas›nda Video Ç›k›ﬂ Standard›
High definition kay›tta, HD/SD SDI terminalinden video ç›k›ﬂ› s›k›ﬂt›r›lmam›ﬂ HD, YPbPr sinyalidir. Video
ç›k›ﬂ›n› ilgili menü ayar›na dönüﬂtürebilirsiniz.
Kay›t standard›
ve çekim h›z›

HD/SD SDI terminali1
De¤iﬂtirilmemiﬂ

Dönüﬂtürülmüﬂ
2,5,6

HD/SD COMPONENET OUT terminali
De¤iﬂtirilmemiﬂ

Dönüﬂtürülmüﬂ
3,5

HDV/DV terminali

‹zleme Esnas›nda Video Ç›k›ﬂ Standard›
HDV standard›nda kaydedilen bir kaseti izlerken, HD/SD SDI terminalinden video ç›k›ﬂ› HDV'den
uyarlanm›ﬂ bir sinyalidir. Video ç›k›ﬂ›n› ilgili menü ayar›na dönüﬂtürebilirsiniz.

Kaset
Standard›

HD/SD SDI terminali1 HD/SD COMPONENET OUT terminali
HDV/DV terminali
[LETTERBOX]
Dönüﬂtürülmüﬂ
Dönüﬂtürülmüﬂ
Dönüﬂtürülmüﬂ
ayar›
De¤iﬂtirilmemiﬂ
De¤iﬂtirilmemiﬂ
De¤iﬂtirilmemiﬂ
2,5
3,5
4,7

1 Sadece
.
2 [SIGNAL SETUP] [SDI SPEC.], [SD LOCKED] ayar›ndad›r.
3 [SIGNAL SETUP] [COMP.OUT], [576i] ayar›ndad›r.
4 [SIGNAL SETUP] [HD DOWN-CONV], [ON] ayar›ndad›r.
5 16:9 resim yatay olarak 4:3 oran›na s›k›ﬂt›r›l›r.
6 Ekran göstergeleri, [SIGNAL SETUP] [SDI OUTPUT] ayar› [ON(OSD)] konumuna ayarlanm›ﬂ olsa bile
video ç›k›ﬂ›na eklenmez.
7 Ekran göstergeleri, [DISPLAY SETUP
] [TV SCREEN] ayar› [ON] konumuna ayarlanm›ﬂ olsa bile
video ç›k›ﬂ›na eklenmez.
8 50i'ye dönüﬂtürülmüﬂ.

Monitöre/TV'ye Ba¤lant›
Aﬂa¤›daki tabloda farkl› kay›t modlar› ve ilgili output giriﬂleri gösteriliyor:

Sadece
.
VIEWFINDER COMPONENT OUT terminali ç›k›ﬂ› 576i'dir.

High Definition Monitöre veya HDTV'ye Ba¤lant›
HD/SD SDI Terminalinin Kullan›m›

Sar›
STV-290N Stereo
Video Kablosu*
(size verilen)
Giriﬂ kapa¤›n› aç›n

Sinyal ak›ﬂ›

Beyaz
K›rm›z›

BNC Kablosu (piyasadan temin edilebilir)
Sinyal ak›ﬂ›
* [SDI OUTPUT] ayar› [OFF] konumundaysa (ses eki yoktur), ses sinyali SDI ç›k›ﬂ sinyalinden ayr›l›r.

HD/SD SDI ç›k›ﬂ›n› etkinleﬂtirin ve uygun video ç›k›ﬂ seçene¤ini (HD veya SD) seçin.

kadran›n›

konumuna getirin.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [SDI OUTPUT] ayar›na gelin ve [ON]
veya [ON(OSD)] konumuna ayarlay›n.
Ayn› [SIGNAL SETUP] alt menüsünden [SDI SPEC.] ayar›n› seçin. Kullanmak istedi¤iniz
video ç›k›ﬂ›na uygun [AUTO] veya [SD LOCKED] konumunu seçin.
Menüyü kapat›n.
[SDI OUTPUT] ayar›, [ON(OSD)] konumundayken, ekranda
SDI terminalinin video sinyal ç›k›ﬂ›na her zaman dahil edilir.

simgesi görünür ve ekran göstergeleri

[SDI OUTPUT] ayar›, [ON(OSD)] konumundayken:
Vido ç›k›ﬂ sinyaline dahil edilen ekran göstergeleri, DISP. tuﬂu ile seçilen gösterge seviyesi taraf›ndan
belirlenir ( 31). Video sinyal ç›k›ﬂ›na iﬂaretler (güvenlik zoom rehberi, seviye/k›lavuz iﬂaretler vb.)
dahil edilmez.
[SIGNAL SETUP] [COMP.OUT] ayar› mevcut de¤ildir.

HD/SD COMPONENT OUT veya VIEWFINDER COMPONENT OUT Terminali
HD/SD COMPONENET OUT terminalini kameran›n kaydetti¤i video çekimi izlemek için kullan›n ve VIEWFINDER
COMPONENT terminalini vizör ekran›n› görüntüsünü izlemek için kullan›n.

Giriﬂ kapa¤›n› aç›n.
Sar›
Beyaz
STV-290N Stereo
Video Kablosu* (size verilen)

K›rm›z›

Sinyal ak›ﬂ›
Yeﬂil
Mavi
K›rm›z›
DTC-100 Video Kablosu (size verilen)
Sinyal ak›ﬂ›
* Ses sinyali video sinyalinden ayr›d›r.
HD/SD COMPONENT OUT terminalini kullan›rken, ba¤lant› kurdu¤unuz TV veya ekran›n uygun video sinyalini
seçin.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [COMP.OUT] seçene¤ine gelin, bir ayar›
seçin ve menüyü kapat›n.

HDV/DV Giriﬂi
Giriﬂ kapa¤›n› aç›n.

CV-250F
DV Kablosu (ayr› sat›l›r)
veya piyasadan temin
edebilece¤iniz 6 pin-6
pin DV kablosu

Kameray› DV destekli bir TV monitörüne ba¤larken kameray› tan›mas› için TV'de prosedürü iﬂletmeniz
gerekir. TV'nin veya monitörün de kullan›m k›lavuzunu inceleyin.
Gerekiyorsa, DV dönüﬂtürücüyü aç›n ve HD standand›nda kaydedilmiﬂ bir kaseti SD'ye çevirmek için
aﬂa¤›daki yönergeleri izleyin (sadece
modu).

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [HD DOWN-CONV] ayar›na gelin, bir ayar
seçin ve menüyü kapat›n.

VIDEO A/V1 veya VIDEO 2 Terminalinin Kullan›lmas›

VIDEO 2 terminali*

Giriﬂ kapa¤›n› aç›n
STV-290N Stereo Kablosu
(size verilen)
Sinyal ak›ﬂ›

Sar›
Beyaz
K›rm›z›

* VIDEO 2 terminalini kullanmak için, BNC kablosu ile (piyasadan temin edilebilir) kameray› TV'ye ba¤lay›n.

Kameran›z› ﬂehir cereyan›yla beslemenizi öneririz.
WSS Sistem donan›m›na sahip TV'ler: 16:9 oran›yla yap›lan kay›tlar ( 32), kamera-TV ba¤lant›s›n›
A/V1 terminali veya VIDEO 2 terminalinden yap›n, otomatik olarak geniﬂ ekranda izlenecektir.
HDV standard›nda kaydedilmiﬂ bir kaset h›zl› ileri, h›zl› geri ve geri izlenirken resimde parazitlenme
olabilir.

Standart Definition bir TV veya Monitöre Ba¤lant›
HD/SD COMPONENT OUT veya VIEWFINDER COMPONENET OUT Terminalinin Kullan›lmas›
Bir önceki bölümdeki ba¤lant› ﬂemas›n› inceleyin ( 78).
Ba¤land›¤›n›z TV veya monitöre uygun ba¤lant› video sinyalini seçin.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [COMP.OUT] ayar›na gelin, bir ayar seçin
ve menüyü kapat›n.

A/V1 veya VIDEO 2 Terminalinin Kullan›lmas›
Bir önceki bölümdeki ba¤lant› ﬂemas›n› inceleyin ( 79).
4:3 oran›na sahip bir TV'ye ba¤lan›yorsan›z, uygun [LETTERBOX] ayar›n› seçin

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [LETTERBOX] ayar›na gelin, [ON]
konumuna ayarlay›n ve menüyü kapat›n.

SCART Adaptörünün Kullan›lmas›

STV-290N Stereo Video Kablosu
(size verilen)
Sinyal ak›ﬂ›

SCART adaptörü
(piyasadan temin edilebilir)
K›rm›z›
Beyaz
Sar›

4:3 oran›na sahip bir TV'ye ba¤lan›yorsan›z, uygun [LETTERBOX] ayar›n› seçin.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [LETTERBOX] ayar›na gelin, [ON]
konumuna ayarlay›n ve menüyü kapat›n.

Kameran›z› ﬂehir cereyan›yla beslemenizi öneririz.
WSS Sistem donan›m›na sahip TV'ler: 16:9 oran›yla yap›lan kay›tlar ( 32), kamera-TV ba¤lant›s›n›
A/V1 terminali veya VIDEO 2 terminalinden yap›n, otomatik olarak geniﬂ ekranda izlenecektir.
HDV standard›nda kaydedilmiﬂ bir kaset h›zl› ileri, h›zl› geri ve geri izlenirken resimde parazitlenme
olabilir.

Ses Ç›k›ﬂ›
Ses Kanal›n›n Seçilmesi
A/V1 terminallerinden ses sinyali ç›k›ﬂ› yap›labilir.

*

modunda fabrika ayar›.

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [OUTPUT CH] seçene¤ine gelin, bir ayar›
seçin ve menüyü kapat›n.
HDV/DV terminalinden harici bir cihaz ile yap›lm›ﬂ 4 kanal ses kayd› esnas›nda
kullan›labilir.
‹zleme esnas›nda kullan›lan ç›k›ﬂ kanal›, ayar seçene¤ine ve ses giriﬂine ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Ayar Seçene¤i
Ses Giriﬂi
HDV/DV giriﬂi

2 kanal
4 kanal

[AUD.M.SET] ayar›na göre çal›ﬂ›r

Analog giriﬂi

4 kanal ses kayd› ile (baﬂka bir cihaz kullan›larak) yap›lm›ﬂ kaseti izlerken

Ses Ç›k›ﬂ Seviyesi Seçimi
Ses ç›k›ﬂ sinyal seviyesini A/V1 terminallerinden 1 Vrms ile 2 Vrms (+6 dB) aras›nda ayarlayabilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [OUTPUT LEVEL] ayar›na gelin, bir ayar
seçin ve menüyü kapat›n.
kulakl›k giriﬂinden yap›lan ses seviyesi de¤iﬂmez.

Ses Monitörünün Seçimi

Menüyü aç›n ve [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [AUD.M.SET] ayar›na gelin, bir ayar seçin ve
menüyü kapat›n.
Ses monitörünü uzaktan kumanda ile de seçebilirsiniz.
[MIX/VAR.] seçene¤inde, uzaktan kumanda üzerindeki [MIX BALANCE] tuﬂlar› ile MIX BALANCE de¤erini
ayarlay›n.

Ses Monitörü
[AUD.M.SET]

Seçilen Ses
Ç›k›ﬂ›

2 Kanal Ses Kayd›
Sol
Ç›k›ﬂ

Sa¤
Ç›k›ﬂ

Ç›k›ﬂ Sinyali
4 Kanal Ses Kayd›
Sol Ç›k›ﬂ

Sa¤ Ç›k›ﬂ

Miks
Dengesi

Sabit

De¤iﬂken

Dijital Video Kontrolü
Bu iﬂlev, kameran›n HDV/DV giriﬂlerinden ba¤lanm›ﬂ harici bir dijital cihaz›n kay›t ve açma/kapama iﬂlevlerini
kontrol etmesini sa¤lar. Cihaz IEEE1394 AV/C protokolüne uygun olmal›d›r. Harici cihaza ba¤lanmak için
CV-250F (4 pin - 6 pin) veya CV-250F (4 pin - 6 pin) DV kablosu kullan›n.

Menüyü aç›n ve [SYSTEM SETUP/ ] seçene¤ine gelin. [DV CONTROL] seçene¤ine gelin,
[ON
] konumuna ayarlay›n ve menüyü kapat›n.
START/STOP tuﬂuna bas›n.
… bu kamera kay›tta bekleme modundayken tuﬂ bas›l› konumda tutulursa:
Bu kamera ve harici cihaz: Kayda baﬂlar

… bu kamera kaydederken tuﬂ bas›l› konumda tutulursa:
Bu kamera ve harici cihaz: Kayd› durdurur (Kay›tta bekleme modu)

… bu kamera kayda henüz haz›r de¤ilken tuﬂ bas›l› konumda tutulursa…
Bu kamera: de¤iﬂiklik olmaz: Harici cihaz: kamera kontrolüne göre kayd› baﬂlat›r/durdurur. Kameradaki sorun
çözüldükten sonra (bir kaset tak›lmas› vb.) tekrar START/STOP tuﬂuna bas›l›rsa, harici cihaz kayda devam
ederken kamera da kayda baﬂlar.

Hem bu kamera hem de ba¤lan›lan cihaz kay›t yaparken, bu kamera açma/kapama tuﬂuna basmak
d›ﬂ›ndaki bir nedenden dolay› kayd› durdurursa (örn. Kaset bitmiﬂ olabilir), ba¤lan›lan cihaz kayd›
sürdürür.
Bu kamera kayda baﬂlad›¤›nda, ba¤lan›lan cihazda k›sa süreli ses kesintisi olur.
Ba¤lan›lan cihaz›n statüsü ﬂu ﬂekilde gösterilir:
Ba¤lan›lan cihaz kaydediyor.
Ba¤lan›lan cihaz kay›tta bekleme veya stop modunda.
Ba¤lan›lan cihaz kay›tta bekleme veya stop modundan farkl› bir modda
[DV CONTROL], [ON
] konumuna ayarl›, ancak ba¤l› harici bir cihaz yok.
Dahili lityum pil ﬂarj edildi¤inde, kamera kapal› olsa bile DV kontrol ayarlar›n› korur. DV kontrol iﬂlevini
kulland›ktan sonra ayar› kontrol etti¤inizden emin olun, ba¤lan›lan cihazdaki kasetin üstüne yaz›labilir.
DV kablosuyla iki adet DV Control uyumlu Canon kameraya ba¤lan›rken, ba¤lan›lan di¤er kameran›n
[DV CONTROL] ayar›n›n [OFF] konumuna ayarland›¤›ndan emin olun.
DV kontrolü için en fazla 2 cihaz ba¤lanabilir.
Canon marka olmayan baz› cihazlarda: Ba¤lan›lan cihaza ba¤l› olarak, DV kontrolü düzgün bir
ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

Harici bir Video Sinyalinin Kayd›
(Analog Line-In, HDV/DV In)
Kasete HDV/DV giriﬂinden (SD veya HD standard›) veya analog video giriﬂinden (SD standard›) harici bir video
sinyalini kaydedebilirsiniz.

Harici bir dijital video cihaz›ndan kay›t yaparken bu kamera ile yap›lacak kay›tta kullan›lacak süre kodunu
seçebilirsiniz. Video kayna¤›n›n orijinal süre kodunu korumak için [COPY] seçene¤ine gelin ya da bu kameran›n
kendi süre kodunu kullanmak için [REGEN.] seçene¤ine gelin.

Menüyü aç›n, [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [TIME CODE] alt menüsünü
seçin.
2 [HDV/DV IN] seçene¤ine gelin, bir ayar belirleyin ve menüyü kapat›n.
Kameray› harici bir video cihaz›na ba¤lay›n.
Dijital cihaza ba¤lant› ﬂemas› için

ve

Bölümdeki Monitöre /TV'ye Ba¤lant› (

79) aç›klamas›na baﬂvurun.

tuﬂlar›na bas›n (veya uzaktan kumandan›n REC PAUSE tuﬂuna bas›n)

Kamera kay›tta bekleme moduna geçer. Bu modda ekranda resmi görüntüleyebilirsiniz.
Sadece
tuﬂuna basarsan›z kay›t hemen baﬂlar.

Kaydetmek istedi¤iniz sahne göründü¤ünde
PAUSE
tuﬂuna bas›n).

tuﬂuna bas›n (veya uzaktan kumandan›n

Kay›t baﬂlar.

Kayd› durdurmak için

tuﬂuna bas›n.

Analog Line-In
Menüyü aç›n, [AUDIO SETUP] seçene¤ine gelin. [DV AUDIO] seçene¤ine gelin ve bir ayar
belirleyin ve menüyü kapat›n.
Kameray› analog video cihaz›na ba¤lay›n.
Analog cihaza ba¤lant› ﬂemas› için 4. Bölümdeki Monitöre /TV'ye Ba¤lant› (
Size verilen Stereo Kablosunu, kameran›n
IN terminallerine ba¤lay›n.

ve

79) aç›klamas›na baﬂvurun.

tuﬂlar›na bas›n (veya uzaktan kumandan›n REC PAUSE tuﬂuna bas›n)

Kamera kay›tta bekleme moduna geçer. Bu modda ekranda resmi görüntüleyebilirsiniz.
Sadece
tuﬂuna basarsan›z kay›t hemen baﬂlar.

Kaydetmek istedi¤iniz sahne göründü¤ünde
PAUSE tuﬂuna bas›n).
Kay›t baﬂlar.

Kayd› durdurmak için

tuﬂuna bas›n.

tuﬂuna bas›n (veya uzaktan kumandan›n

Telif Hakk›yla ‹lgili
Telif Hakk› S›n›rlamas›
Önceden kaydedilmiﬂ belli videokasetler, filmler ve di¤er malzemenin, ayn› zamanda baz› televizyon programlar›n›n
telif hakk› vard›r. Bu malzemelerin izinsiz ço¤alt›lmas› telif hakk› koruma kanunlar›n› ihlal eder.

Telif Hakk› Sinyalleri
‹zleme s›ras›nda: Yaz›l›m korunumu için telif hakk› kontrol sinyalleri gönderen bir kaseti izlemek istedi¤inizde
ekranda bir süreli¤ine “COPYRIGHT PROTECTED PLAYBACK ‹S RESTRICTED” yaz›s› görünür ve kameran›n
ekran› sadece mavi renkte görünür. Kasetin içindekileri izleyemezsiniz.
Kay›t s›ras›nda: Yaz›l›m korunumu için telif hakk› kontrol sinyalleri gönderen bir kaseti kaydetmek istedi¤inizde
ekranda bir süreli¤ine “COPYRIGHT PROTECTED DUBBING RESTRICTED” yaz›s› görünür.
Bu kamerada bir kasete telif hakk› koruma sinyallerinin kayd›n› yapamazs›n›z.

Kameran›z› ﬂehir cereyan›yla beslemenizi tavsiye ederiz.

Analog Sinyallerin Dijital Sinyallere Dönüﬂtürülmesi
(Analog-Dijital Dönüﬂtürücü)
Kameran›z ile analog video sinyallerini dijital sinyallere (SD standard›) dönüﬂtürebilir ve bunlar›n bir HDV/DV
giriﬂiyle ç›k›ﬂ›n› yapabilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] seçene¤ine gelin. [AV
konuma ayarlay›n ve menüyü kapat›n.

DV] seçene¤ine gelin ve [ON]

Ba¤lan›lan cihazdan gönderilen analog sinyale ba¤l› olarak, giriﬂ yap›lacak görüntüde telif hakk›
s›n›rlamas›ndan kaynaklanan parazitler, titremeler olabilir veya görüntünün tamam› görünmeyebilir.
[AV DV] ayar›n› ço¤unlukla fabrika ayar› [OFF] konumunda b›rak›n. Bu ayar [ON] konumuna
ayarland›¤›nda, video ç›k›ﬂ sinyallerini HDV/DV giriﬂleri ile kameraya ba¤layamazs›n›z.
Kamera yaz›l›m›na ve özelliklerine ba¤l› olarak dönüﬂtürülmüﬂ sinyalleri HDV/DV giriﬂi ile
aktarman›z mümkün olmayabilir.
Kameran›z› ﬂehir cereyan›yla belseminizi öneririz.
Uzaktan kumandan›n AV DV tuﬂuna da basabilirsiniz. Kumanda tuﬂuna üst üste basarsan›z
AV DV dönüﬂümünü açabilir kapayabilirsiniz.

Bilgisayara Ba¤lant›
Kameray› bilgisayara ba¤larken belirtilen koﬂullara uymaya dikkat edin: IEEE 1394 (DV) giriﬂli ve video çekim
kapasitesine sahip video düzenleme yaz›l›m› donan›ml› bir bilgisayar. Video düzenlemenin minimum sistem
gereklilikleri için, video düzenleme yaz›l›m›n›n kullan›m k›lavuzuna baﬂvurun.

CV-250F
DV Kablosu (ayr›
sat›l›r) veya
piyasadan temin
edebilece¤iniz
6 pin - 6 pin DV
kablosu

IEEE 1394 (DV) terminali

Video aktar›m› yaz›l›ma ve bilgisayar›n özelliklerine/ayarlar›na ba¤l› olarak do¤ru bir biçimde
çal›ﬂmayabilir.
Bilgisayar kamera ba¤lant›s› esnas›nda kilitlenirse, DV kablosunu sökün, kameray› ve bilgisayar›
kapat›n. Bir süre sonra her ikisini de aç›n ve ba¤lant›y› yeniden yap›n.
Bilgisayar›n video çekim sisteminin kulland›¤›n›z video sinyal standard›yla uyumlu oldu¤undan
emin olun. Bilgisayar kameran›n video ç›k›ﬂ sinyal standard›yla uyumlu de¤ilse, kamera düzgün
bir tarama yapamaz ve düzgün bir ﬂekilde iﬂlemez.

Bilgisayar ve düzenleme yaz›l›m›n›n kullan›m k›lavuzunu da inceleyin.
[SIGNAL SETUP]
[PLAYBACK STD] ve [HD DOWN-CONV] ayarlar›n› ba¤lan›lan bilgisayar›n
video sinyallerine uygun ﬂekilde ayarlay›n.
Kameran›n video sinyallerini bilgisayara yönlendirirken:
video ç›k›ﬂ›: [PLAYBACK STD] ayar›n› [HDV]'ye, [HD DOWN-CONV] ayar›n› [OFF] konumuna
getirin.
video ç›k›ﬂ›: [PLAYBACK STD] ayar›n› [HDV]'ye getirin.
orjinali HDV standard›nda yap›lm›ﬂ bir kayd›n video ç›k›ﬂ›: [PLAYBACK STD] ayar›n› [HDV]'ye,
[HD DOWN-CONV] ayar›n› [ON] konumuna getirin.
Bilgisayardan kameraya video sinyali yönlendirirken:
video giriﬂi: [PLAYBACK STD] ayar›n› [HDV]'ye, [HD DOWN-CONV] ayar›n› [OFF] konumuna
getirin.
video giriﬂi: [PLAYBACK STD] ayar›n› [DV]'ye getirin.

Özel Ayar Preset Kullan›m›
Kasete kay›t yaparken kullan›lan 23 (haf›za kart›na foto¤raf kayd› kayd› yaparken 17) kay›t özelli¤i için özel ayar
preset seviyesi tan›m› yapabilirsiniz. Parametre listesi aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir. Detayl› tarifler hakk›nda bilgi
sahibi olmak için ise sayfa 92'yi inceleyin. Parametreleri de¤iﬂtirdikten sonra bütün seti özel preset ayarlar›
olarak kaydedebilirsiniz. Ayr›ca, kasete kay›t yaparken ve ayn› anda haf›za kart›na bir foto¤raf kayd› yaparken
kullan›lan kay›t özellikleri özel preset ayar› olarak karta kaydedilebilir. Daha sonra haf›za kart›ndaki bu kayd›
kameran›za aktarabilirsiniz.
Kamerada* en fazla 9, haf›za kart›nda ise en fazla 20 özel preset ayar› saklanabilir. Kameran›n özel preset
ayarlar›n› haf›za kart›na kopyalayabilirsiniz.
Bu kameraya Canon XL H1S, XL H1A, XH G1 veya XH A1 ile kaydedilmiﬂ özel preset ayar dosyalar› saklanabilir.
Bu kamera ile kaydedilen özel preset ayarlar› Canon XH G1 veya XH A1 ile kullan›labilir.
* Kameradaki 7-9 aras› özel preset dosyalar›, belli sahneler için özellikle tasarlanm›ﬂ önceden tan›ml› özel preset
ayarlar›d›r.

Özel Preset Ayar Parametreleri
1. Grup
Iﬂ›k ve derecelendirme ile ilgili parametreler

2. Grup
Parazit ve kontür çizgileriyle ilgili parametreler

3. Grup
Renk yönü ve yo¤unlukla ilgili parametreler

4. Grup
Renk de¤iﬂimi ile ilgili parametreler

** Sadece video çekim kayd›nda mevcuttur.

Özel ayar preset ekran›na
gir
Özel ayar preset dosyalar›n›
haf›za kart›na kaydet

Kullan›lan özel preset ayar
dosyas›n›n ad›

Haf›za kart›ndan özel ayar
preset dosyas›n› oku

Özel preset ayar dosyas›na
genel bak›ﬂ

[CUSTOMIZE] alt menüsüne
geri dön
Özel ayar preset dosyas›n› seç
Özel ayar preset ayarlar›n› de¤iﬂtir
Özel ayar preset dosyas›n› yeniden adland›r

Sol yan çubuktaki seçenekleri geri dön
Özel preset ayar› fabrika de¤erlerine s›f›rla
Özel preset ayar dosyas›n› korumaya al

Özel Preset Ayar Parametrelerinin De¤iﬂtirilmesi

Menüyü aç›n ve [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOM PRESET] alt
menüsüne gelin.
Ekranda özel preset ayar› alt menüsü görünür.

Soldaki kolondan [

EDIT] seçene¤ine gelin.

Cursor özel preset ayar› düzenleme ekran›ndaki alt çubu¤u do¤ru ilerler. Soldaki kolondaki seçeneklerde bir
geriye gitmek için [
RETURN] seçene¤ine gelin ve SET tuﬂuna bas›n.

[
SELECT CP] seçene¤ine gelin ve ard›ndan ayarlar› saklamak istedi¤iniz özel preset
dosyas›n›n ad›n› seçin.
Seçimi yapt›ktan sonra özel preset ayar› düzenleme alt menüsüne geri dönersiniz.

Alt çubuktan [

TUNE] ayar›n› seçin.

Ekranda ilk özel preset ayar dosyas›n› ([GAM]) mavi renkte vurgulan›r.

SELECT/set ile listeden ayarlamak istedi¤iniz baﬂl›¤› seçin ve kadrana bas›n. Gerekiyorsa
ayar› veya seçimi yap›n ve kadrana bas›n.
Ayar esnas›nda ekrandan her bir baﬂl›¤›n oluﬂturaca¤› etkiyi kontrol edebilirsiniz.
Bu aﬂamay› ayar yapmak istedi¤iniz bütün baﬂl›klar için tekrarlay›n.

Özel preset'teki bütün baﬂl›klar›n ayar›n› tamamlad›ktan sonra [
gelin, SET tuﬂuna bas›n ve menüyü kapat›n.

RETURN] seçene¤ine

Tek bir ekranda 3 harf k›saltmas›yla gösterilen özel preset baﬂl›¤›n›n yan›nda kullan›lan ayar de¤eri
görünür. SELECT/SET kadran› ile baﬂl›klar aras›nda ilerleyebilirsiniz. Kullan›lan baﬂl›¤›n tam ad› ve
de¤eri ekran›n alt›nda gösterilir.
Koruma alt›ndaki bir ayar› de¤iﬂtirmek istedi¤inizde ekranda “
” görünür.

Özel Preset Dosya Ad›n›n De¤iﬂtirilmesi
Yeniden adland›rmak istedi¤iniz özel preset ayar dosyas›n› seçmek için Özel Preset Ayar Parametrelerinin
De¤iﬂtirilmesi ( 88) bölümünün 1-3. aﬂamalar›n› uygulay›n.

Alt çubuktan [

RENAME] ayar›n› seçin.

Özel preset dosya ad›n›n ilk harfi yan›p sönmeye baﬂlar.

Bir say›sal de¤er, harf veya noktalama iﬂareti seçmek için SELECT/SET kadran›n› çevirin
ve kadrana bas›n.
Özel preset dosya ad›n›n bir sonraki karakteri yan›p sönmeye baﬂlar.
Özel preset dosya ad›n›n kalan k›sm›n› da ayn› ﬂekilde ayarlay›n.

Özel preset dosya ad›n› yeniden adland›rmay› tamamlad›ktan sonra SET tuﬂuna bas›n.
Özel preset alt menüsüne geri döneceksiniz.

Menüyü kapat›n.

Bir Özel Preset Dosyas›n›n Korumaya Al›nmas›
Korumaya almak istedi¤iniz özel preset ayar dosyas›n› seçmek için Özel Preset Ayar Parametrelerinin
De¤iﬂtirilmesi ( 88) bölümünün 1-3. aﬂamalar›n› uygulay›n.

Alt çubuktan [

PROTECT] ayar›n› seçin.

Özel preset numaras›n›n yan›nda
koruma iﬂareti görünür.
Korumay› iptal etmek için,
iﬂareti taﬂ›yan dosya için ayn› prosedürü tamamlay›n.

Özel Preset Dosyas›n›n S›f›rlanmas›
Fabrika ayar›na s›f›rlamak istedi¤iniz özel preset ayar dosyas›n› seçmek için Özel Preset Ayar Parametrelerinin
De¤iﬂtirilmesi ( 88) bölümünün 1-3. aﬂamalar›n› uygulay›n.

Alt çubuktan [

RESET] ayar›n› seçin.

Ekranda bir do¤rulama mesaj› görünür.

[EXECUTE] seçene¤ine gelin ve SELECT/SET tuﬂuna bas›n.
Özel preset alt menüsüne geri döneceksiniz.

Menüyü kapat›n.
Koruma alt›ndaki bir özel preset dosyas› s›f›rlanamaz. Koruma alt›ndaki bir ayar› de¤iﬂtirmek istedi¤inizde
ekranda
yan›p söner.

Özel Preset Ayarlar›n›n Etkinleﬂtirilmesi
CUSTOM PRESET SELECT tuﬂuna bas›n.
Tuﬂa ard› ard›na bast›¤›n›zda mevcut ayarlar
aras›nda geçiﬂ yapabilirsiniz. [CP BKWD KEY] tuﬂu
ile özel ayar seçenekleri aras›nda geriye do¤ru
(sondan baﬂa do¤ru) geçiﬂ yapabilirsiniz ( 71).
Özel preset ayar›n› kullanm›yorsan›z kameran›z›
konuma ayarlay›n.
Ekranda
ve seçilen özel preset ayar dosyas›n›n
ismi yan›p söner. 4 saniye sonra dosya ad›, özel
preset dosya numaras› ile yer de¤iﬂtirir.

CUSTOM PRESET ON/OFF tuﬂuna bas›n.
Ekranda
ve seçilen özel preset ayar dosyas› görünür ve ayar etkinleﬂtirilir. 4 saniye sonra dosya ad›,
özel preset dosya numaras› ile yer de¤iﬂtirir.

Özel Ayar Preset Dosyas›n›n Haf›za Kart›na Kaydedilmesi
Menüyü aç›n. [CUSTOMIZE] seçene¤inden sonra aç›lan [CUSTOM PRESET] ayar›n› seçin.
Soldaki kolondan [
CAMERA
CARD] ayar›n› seçin.
Alt çubuktan [
SELECT CP] ayar›n› seçin ve ard›ndan karta kopyalamak istedi¤iniz
özel ayar preset dosyas›n›n ad›n› seçin.
[
SAVE POSITION] seçene¤ine gelin ve haf›za kat›ndaki, dosyay› saklamak istedi¤iniz
dosyan›n ad›n› seçin.
Haf›za kart›na en fazla 20 özel ayar preset dosyas› kaydedilebilir. 20'den fazla özel preset ayar› kaydetmek
isterseniz yeni ayar karta kay›tl› dosyalardan birinin üzerine yaz›lacakt›r (üzerine yaz›lacak dosyay›
seçebilirsiniz).
Haf›za kart›na kay›tl› özel ayar preset dosyas› yoksa dosya “NEW_FILE” ad›yla kaydedilecektir.

[

EXECUTE] seçene¤ine gelin ve dosyay› kopyalamak için iﬂlem do¤rulama

ekran›ndan [EXECUTE] seçimini yap›n.
Menüyü kapat›n.

Bir Özel Ayar Preset Dosyas›n›n Haf›za Kart›na Yüklenmesi
Menüyü aç›n. [CUSTOMIZE] seçene¤inden sonra aç›lan [CUSTOM PRESET] ayar›n› seçin.
Soldaki kolondan [
CARD
CAMERA] ayar›n› seçin.
Alt çubuktan [
IMPORT] ayar›n› seçin ve ard›ndan karta yüklemek istedi¤iniz özel ayar
preset dosyas›n›n ad›n› seçin.
[
SELECT OPTION] seçene¤ine gelin ve haf›za kat›ndaki, dosyay› yüklemek istedi¤iniz
dosyan›n numaras›n› seçin.
[
EXECUTE] seçene¤ine gelin ve dosyay› yüklemek için iﬂlem do¤rulama ekran›ndan
[EXECUTE] seçimini yap›n.
Menüyü kapat›n.

Kameraya Özel Ayar Preset Foto¤raf Dosyas›n›n Kameraya Yüklenmesi
Özel ayar iﬂlevi [PHOTO BUTTON] ile ( 95),
modunda kaydedilmiﬂ (simultene kay›t, 113) bir
foto¤rafla birlikte kullan›lan özel ayar preset ayarlar›n› kaydetmeyi tercih edebilirsiniz. Bu iﬂlev, çekti¤iniz belli bir
sahneden al›nan foto¤raflar› özel ayar preset dosyas›na yüklemek istedi¤inizde çok kullan›ﬂl›d›r.

Preset dosyas›ndan yüklemek istedi¤iniz foto¤raf› seçin.
Foto¤raflar aras›nda geçiﬂ yapmak için

+/- tuﬂlar›n› kullan›n.

Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [META DATA CP.] konumuna gelin.
Soldaki kolondan [

CARD

CAMERA] seçene¤ine gelin.

Alt çubuktan [
SELECT POSITION] seçene¤ine gelin ve bilgisayara yüklemek
istedi¤iniz numaray› seçin.
[
EXECUTE] seçene¤ine gelin ve dosyay› yüklemek için do¤rulama ekran›ndan
[EXECUTE] konumunu seçin.
Menüyü kapat›n.
7 -9 aras› dosyala özel sahneler için tasarlanm›ﬂ ön tan›ml› ayarlard›r.
Bu üç doysa korumal›d›r ve koruma kalmad›¤› müddetçe üzerine yazma iﬂlemi
uygulanamaz.
Örnek preset dosyalar›n› sildi¤iniz veya de¤iﬂtirdi¤iniz bile, kamera ayarlar›n› s›f›rlad›¤›n›zda
bu dosya de¤erlerini fabrika ayar konumuna geri çevirebilirsiniz. Menüyü aç›n, [SYSTEM
SETUP/
] seçene¤ine gelin. [RESET ALL] seçene¤ine gelin ve do¤rulama ekran›ndan [YES]'i seçin.
1-6 aras›ndaki preset dosyalar›n› [
korur.

RESET] ile s›f›rlad›ktan sonra, dosyalar ayn› ayarlar›

Di¤er ayarlar nötral de¤erlerinde b›rak›lm›ﬂt›r.

[GAM] Gamma Curve
[NORMAL], [CINE1] veya [CINE2] ayarlar›ndan birini
seçebilirsiniz. [NORMAL] Video Gamma ayarlar›na
uygundur; [CINE1], filmden aktar›lan video karelerine
uygundur; [CINE2] ise, filme dönüﬂtürmek için uygundur.

Ç›k›ﬂ

Ayar temsili

Giriﬂ

[KNE] Knee Point Ayar›
Aﬂ›r› pozlamay› önlemek için vurgulanan alandaki
dinamik menzili (knee point) ayarlay›n. [AUTO], [HIGH],
[MIDDLE] veya [LOW] aras›nda seçim yapabilirsiniz.

Ç›k›ﬂ

[BLK] Black Strectch/Black Press
Resmin gölgeli alan›nda dinamik menzil ayar› yap›n.
[STRECHT], [MIDDLE] veya [PRESS] seçene¤ine gelin
[STRETCH]: gölgeli alanda kontrast› vurgular.
[PRESS]: gölgeyi güçlendirir veya derinleﬂtirir

Ayar temsili

[PED] Master Pedestal
-9 ile +9 aras›nda bir master pedestal ayar› belirleyebilirsiniz. Master pedestal, sadece gölgeli
alanlar› etkileyen ›ﬂ›kland›rma sinyali zeminini düﬂürür veya yükseltir. Karanl›k alanlar›n etkisini
azaltmak için [-] de¤ere, gölgelerde daha fazla detay istiyorsan›z [+] de¤erlere ayarlay›n.

[SET] Setup Level
-9 ile +9 aras›nda bir ayar seviyesi belirleyebilirsiniz. Resimdeki en koyu siyah seviyesini
kontrol eden bütün gamma curve'lerin ayar seviyesi azal›r veya artar. Daha karanl›k bir
resim elde etmek için [-], daha parlak resim elde etmek için [+] de¤ere ayar yap›n.
Master pedestal [PED] ayar de¤erine ba¤l› olarak, setup ayar› negatif bir de¤er alamayabilir.
Bu durumda, belli bir aral›k içinde setup ayar› belirlemek etkili olmayacakt›r.

Giriﬂ

[SHP] Sharpness
-9 ile +9 aras›nda bir netlik ayar› belirleyebilirsiniz. Coring ayar› ile çok yüksek netlik ayar›n›n neden
oldu¤u parazitlenme azalt›l›r.

[HDF] Horizontal Detail Frequency
[HIGH], [MIDDLE] veya [LOW] aras›nda bir seçim yapabilirsiniz.

[DHV] Horizontal/Vetical Detail Balance
-9(sadece yatay) ile +9(sadece dikey) aras›nda bir yatay/dikey detay ayar› belirleyebilirsiniz.

[COR] Coring
-9 ile +9 aras›nda bir detay parazit ayar› belirleyebilirsiniz. Yüksek netlik seviyesinin neden oldu¤u
yüksek coring de¤erlerinin azalt›lmas›na yard›mc› olur.

[NR1] Noise Reduction 1
Karanl›k mekanlarda yap›lan çekimdeki parazitlenmeyi veya çok yüksek gain ayar›n›n etkisini
azaltmak için [OFF], [HIGH], [MIDDLE] veya [LOW] aras›nda bir seçim yapabilirsiniz.
Resim parazit ayar› gain ayarlar› ile azalt›ld›¤› için, parazit azaltma iﬂlevinin etkisi gözle
görünemeyebilir.
Etkinleﬂtirildi¤inde ([OFF]'tan farkl› bir ayar), hareketli konular arkalar›nda iz b›rakabilir.

[NR2] Noise Reduction 2
Tüm resme cilt detay› uygulama ile benzer bir etkisi olur. [OFF], [HIGH], [MIDDLE] veya [LOW]
aras›nda bir seçim yapabilirsiniz. Tüm resme cilt detay› iﬂlevi uygulamakla benzer bir etkiye yol açar.
NR1 ayar›ndan farkl› olarak hareketli konular arkalar›nda iz b›rakmaz.

[CMX] Color Matrix
Renk miski temel renk ayarlar›n› ve resmin bütününü verdi¤i hissiyat› etkiler. [NORMAL],
[CINE1] veya [CINE2] aras›nda bir seçim yapabilirsiniz.

[CGN] Color Gain
-50 ile +50 aras›nda bir renk doygunlu¤u ayar› belirleyebilirsiniz.

[CPH] Color Phase
-9 ile +9 aras›nda bir renk faz› ayar› belirleyebilirsiniz. Renk faz› resmin tümündeki renk dengesini etkiler.
Lila/k›rm›z› tonlara renk ayar› yapmak için [-] de¤er, yeﬂil/mavi tonlara renk ayar› yapmak için [+] de¤er
yönünde ayar yap›n.

[RGN] R Gain
-50 ile +50 aras›nda bir k›rm›z› seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[GGN] G Gain
-50 ile +50 aras›nda bir yeﬂil seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[BGN] B Gain
-50 ile +50 aras›nda bir mavi seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[RGM] R-G Matrix
R-G matriks mavi renkleri etkilemeden cyan/yeﬂil ve k›rm›z›/majenda
renklere ince renk ayar› yapar. -50 ile +50 aras›nda seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[RBM] R-B Matrix
R-B matriks yeﬂil renkleri etkilemeden cyan/mavi ve k›rm›z›/sar› renklere ince
renk ayar› yapar. -50 ile +50 aras›nda seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[GRM] G-R Matrix
G-R matriks mavi renkleri etkilemeden majenda/k›rm›z› ve yeﬂil/cyan
renklere ince renk ayar› yapar. -50 ile +50 aras›nda seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[GBM] G-B Matrix
G-B matriks k›rm›z› renkleri etkilemeden majenda/mavi ve yeﬂil/sar› renklere ince
renk ayar› yapar. -50 ile +50 aras›nda seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[BRM] B-R Matrix
B-R matriks yeﬂil renkleri etkilemeden sar›/k›rm›z› ve mavi/cyan renklere ince
renk ayar› yapar. -50 ile +50 aras›nda seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

[BGM] B-G Matrix
B-G matriks k›rm›z› renkleri etkilemeden sar›/yeﬂil ve mavi/majenda renklere ince
renk ayar› yapar. -50 ile +50 aras›nda seviye ayar› belirleyebilirsiniz.

Özelleﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlevlerin Kullan›lmas›
Kameran›n birçok kamera iﬂlevini kiﬂisel tercihlerinize göre özelleﬂtirebilir ve bu iﬂlevleri
modunda
etkinleﬂtirebilirsiniz. En fazla 3 farkl› özel ayar iﬂlev dosyas› oluﬂturabilir ve bunlar› kameraya veya haf›za
kart›na kaydedebilirsiniz. Baﬂka bir XH G1S/XH A1S ile haf›za kart›na kaydedilmiﬂ iﬂlev dosyalar›n› okurken,
kameran›z özelleﬂtirdi¤iniz ayar› hemen devreye sokar.

Özel ayar iﬂlev dosyas›n›n
içeri¤ine göz at

Özel ayar iﬂlev dosyas›n› seç
(mavi renkte vurgulanm›ﬂ)

‹ﬂlev numaras›
(Fon rengi siyah)
Sol yan çubuktaki özel ayar
iﬂlev dosya

Kullan›lan ayar seçene¤i kodu

Sol yan çubuktaki özel ayar iﬂlev dosya
seçimine geri dön

Özel ‹ﬂlev ayarlar›n› de¤iﬂtir
Özel ayar iﬂlev dosyas›n› haf›za

Özel iﬂlev ayarlar›n› fabrika de¤erlerine s›f›rla
Özel ayar iﬂlev dosyas›n› haf›za kart›ndan oku

Özel Ayar ‹ﬂlevi Ayarlar›n›n De¤iﬂtirilmesi

Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOM FUNCTION] alt
menüsüne gelin.
Ekranda özel ayar iﬂlev düzenleme ekran› görünür.
Soldaki kolondan [C.Fn1] - [C.Fn3] aras›ndaki 3 iﬂlevden birini seçin.
Seçilen özel ayar iﬂlev dosyas›n›n varolan ayarlar›, özel ayar iﬂlev baﬂl›klar› listesinde görünür.
Ekrandaki cursor, alt çubuktaki özel ayar iﬂlev düzenleme ekran›na do¤ru ilerler. Bir aﬂama
geriye gidip sol sütundaki seçeneklere geri dönmek için, [
RETURN] seçene¤ine gelin ve
SELECT/SET kadran›na bas›n.
Alt çubuktan [
TUNE] ayar›n› seçin.
Listedeki ilk iﬂlev (00) mavi renkte vurgulan›r.
Listeden ayarlamak istedi¤iniz bir baﬂl›¤› seçmek için SELECT/SET
kadran›n› çevirin ve kafrana bas›n. Seçim yap›n ve kadrana bas›n.
Bu iﬂlemi ayarlamak istedi¤iniz tüm baﬂl›klar için tekrarlay›n.
Özel ayar iﬂlev dosyas›ndaki tüm baﬂl›klar›n ayarlar›n› tamamlad›ktan sonra,
[
RETURN] seçene¤ine gelin ve SET kadran›na bas›n ve menüyü kapat›n.
Bir ekrandaki özel ayar iﬂlev baﬂl›klar› üst tarafta yer alan baﬂl›k numaras›yla temsil edilir (fon rengi
siyah 00-20 aras› numaralar) ve bunun hemen alt›nda varolan ayar›n kodu yer al›r.

Özel Ayar ‹ﬂlev Dosyas›n›n S›f›rlanmas›
Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOMIZE FUNCTION] alt
menüsüne gelin.
Soldaki kolondan s›f›rlamak istedi¤iniz özel ayar iﬂlev dosyas›n› seçin.
Alttaki çubuktan [

RESET] seçene¤ine gelin.

[OK] seçene¤ine gelin, SELECT/SET tuﬂuna bas›n ve menüyü kapat›n.

Özel Ayar ‹ﬂlev Dosyas›n›n Etkinleﬂtirilmesi
Bir özel ayar iﬂlev dosyas› tan›mlam›ﬂ olans›z bile, bu iﬂlevi etkinleﬂtirmedi¤iniz müddetçe, kamera iﬂlevin
fabrika de¤erlerini esas alarak çal›ﬂ›r.

Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOMIZE FUNCTION] alt
menüsüne gelin.
2 Soldaki kolondan etkinleﬂtirmek istedi¤iniz özel ayar iﬂlev dosyas›n› seçin.
3 Alttaki çubuktan [ APPLY THIS SET] seçene¤ine gelin.
4 [ACTIVE] seçene¤ine gelin, SELECT/SET tuﬂuna bas›n ve menüyü kapat›n.
Etkinleﬂtirilen iﬂlev dosyas›n›n yan›nda

iﬂareti görünür.

Özel Ayar ‹ﬂlev Dosyas›n›n Haf›za Kart›ndan Kopyalanmas›
Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOMIZE FUNCTION] alt
menüsüne gelin.
2 Soldaki kolondan haf›za kart›na kopyalamak istedi¤iniz özel ayar iﬂlev dosyas›n› seçin.
3 Alttaki çubuktan [
SAVE TO CARD] seçene¤ine gelin.
4 Haf›za kart›ndaki hedef dosyay› seçin [
]-[
]
5 [OK] seçene¤ine gelin, SELECT/SET tuﬂuna bas›n ve menüyü kapat›n.
‹ﬂlem tamamland›¤›nda ekranda “TASK COMPLETED” mesaj› görünür.

Haf›za Kart›ndan Özel Ayar ‹ﬂlev Dosyas›n›n Yüklenmesi
Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOMIZE FUNCTION] alt
menüsüne gelin.
Soldaki kolondan haf›za kart›na yüklemek istedi¤iniz özel ayar iﬂlev dosyas›n› seçin.
Alttaki çubuktan [
READ FROM CARD] seçene¤ine gelin.
Haf›za kart›ndaki kaynak dosyay› seçin [
]-[
]
[OK] seçene¤ine gelin, SELECT/SET kadran›na bas›n ve menüyü kapat›n.
‹ﬂlem tamamland›¤›nda ekranda “TASK COMPLETED” mesaj› görünür.

Canon XL H1S, XL H1A, XH G1 veya XH A1 ile kaydedilen özel iﬂlevler bu kamera ile kullan›lamaz.

Her bir kay›t program›/izleme modundaki mevcut özel ayar iﬂlevleri (

Video)

Özel ‹ﬂlev

1 Sadece poz kilidi esnas›nda.
2 Sadece [LED] ayar› [OFF]'dan farkl› bir ayardayken. [LED] ayar›, [OFF] konumundayken, bu iﬂlev de [OFF]
konumunda kalacakt›r.

Her bir kay›t program›/izleme modundaki mevcut özel ayar iﬂlevleri (

foto¤raf)

Özel ‹ﬂlev

* Sadece poz kilidi esnas›nda.

Özel Ayar ‹ﬂlev Baﬂl›klar› Listesi
Bütün baﬂl›klar için fabrika ayar de¤eri 00'd›r

[SHCKLSS WB/GN]: Shockless White Balance/Gain
Yumuﬂak geçiﬂ ayarlar›, beyaz ayar veya gain konumuna geçiﬂi rahatlat›r.
Modu: Gain ayar›n› -3 dB ile +36 dB aras›nda de¤iﬂtirirken yumuﬂak gain geçiﬂi iﬂlemi gerçekleﬂtirilemez.
Ayar seçenekleri: [WHITE BALANCE] ﬁoklanmam›ﬂ beyaz ayar: [OFF], [ON]
[GAIN] ﬁoklanmam›ﬂ gain: [OFF], [ON]

[AE RESPONSE] AE Response
Otomatik poz ayar›n› de¤iﬂtirdi¤inizde kameran›n tepkisini ayarlayabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: [MIDDLE], [HIGH], [LOW]

[ZOOM RING CTRL]: Zoom Ring Control
Zoom halkas›yla iﬂlem yaparken kameran›n uyum sa¤lama hassasiyetini ayarlay›n.
Ayar seçenekleri: [NORMAL], [SLOW], [FAST]

[ZOOM SPEED]: Zoom Speed
ZOOM SPEED dü¤mesi CONSTANT'a ayarland›¤›nda 16 sabit zoom h›z›ndan biri seçilebilir.
Zoom h›z› çok yüksek oldu¤unda (sondan sona 2 saniyeden az), kamera zoom esnas›nda otomatik
odaklanmada daha fazla güçlük çeker.
Ayar seçenekleri: [NORMAL], [SLOW], [FAST]

[FOCUS RING CTRL]: Focus Ring Control
Odak halkas›yla iﬂlem yaparken kameran›n uyum sa¤lama hassasiyetini ayarlay›n.
Ayar seçenekleri: [NORMAL], [SLOW], [FAST]

[BUTTONS OPER.1]: Bottons Operations (1/2)
Tuﬂlara kazara bas›lmas›n› önlemek için tuﬂ bas›ﬂ sürelerini düzenler.
[LONG PUSH] seçene¤inde, tuﬂu 1 saniyeden fazla bas›l› tutman›z gerekir.
Ayar seçenekleri: [MAGN.] MAGN. tuﬂu: [ONE PUSH], [LONG PUSH]
[WB SET] WHITE BAL.
tuﬂu: [ONE PUSH], [LONG PUSH]
[PUSH AF] PUSH AF tuﬂu: [ONE PUSH], [LONG PUSH]

[BUTTONS OPER.2]: Bottons Operations (2/2)
Tuﬂlara kazara bas›lmas›n› önlemek için tuﬂ bas›ﬂ sürelerini düzenler.
[LONG PUSH] seçene¤inde, tuﬂu 1 saniyeden fazla bas›l› tutman›z gerekir.
Ayar seçenekleri: [REC REVIEW]
(kay›tta geri izleme) tuﬂu: [ONE PUSH], [LONG PUSH]
[END SEARCH] tuﬂu: [ONE PUSH], [LONG PUSH]

[RINGS DIRECTION] Rings Direction
Kamera halkas›n› çevirdi¤inizde, ayar yönünün de¤iﬂmesini sa¤lar.
Ayar seçenekleri: [ZOOM] Zoom halkas›:
[NORMAL] - W geniﬂ aç› saat yönünde, [REVERSE] - W geniﬂ aç› için tersi yöne
[FOCUS] Odak halkas›:
[NORMAL] - Oda¤› yak›nlaﬂt›rmak için saat yönünde, [REVERSE] - Oda¤› yak›nlaﬂt›rmak
için tersi yöne
[IRIS] ‹ris halkas›:
[NORMAL] - Yak›n için saat yönünde, [REVERSE] - Yak›n için tersi yöne

[OPER. DIRECTION] Operation Direction
SHUTTER tuﬂlar›na basarak veya SELECT kadran›n› cursor gibi kullanarak (örne¤in menü ekran›ndan veya
indeks ekran›nda ayar seçimi yaparken) ayar yönünü de¤iﬂtirir.
Ayar seçenekleri: [CURSOR] menü takibi için SELECT kadran›
[NORMAL] - menüde sol yönde ilerlemek için yukar› do¤ru çevirin, [REVERSE] - menüde sol
yönde ilerlemek için aﬂa¤› do¤ru çevirin.
[SHUTTER] Deklanﬂör tuﬂlar›:
[NORMAL] - h›zl› bir enstantane h›z› için yukar› çevirin, [REVERSE] h›zl› bir enstantane h›z›
için aﬂa¤› çevirin.

[IRIS LIMIT] Iris Limit
‹ris limitini etkinleﬂtirir. [ON] konumundayken diyafram› F9.5 de¤erine indirebilirsiniz; [OFF] konumuna ayarl›yken
diyafram de¤erini M modunda, Av modunda veya poz kilidi esnas›nda F22 de¤erine indirebilirsiniz (veya tamamen
kapal› [CLOSE] konuma getirebilirsiniz).
Ayar seçenekleri: [OFF], [ON]

[PHOTO BUTTON] Photo Buton
modunda PHOTO tuﬂunun iﬂlevini seçin. Video çekimi esnas›nda (eﬂzamanl› kay›t) foto¤raf çekimi
yapabilir veya PHOTO tuﬂuna EVF MAGNIFYING tuﬂu ile ayn› iﬂlevi yükleyebilirsiniz. [PHOTO + CP DATA]'ya
ayarland›¤›nda, kullan›lan özel preset ayar iﬂlevi foto¤rafla birlikte kaydedilir.
Ayar seçenekleri: [PHOTO+CP DATA], [PHOTO],[MEGNIFYING], [OFF]

11 [MARKER LEVEL] Markers' Intensity Level
Ekranda gösterilen iﬂaret yo¤unlu¤unu (%40 (gri) - %100 (beyaz) aras›ndan) seçer.
Ayar seçenekleri: [MARKER] Seviye/merkez/k›lavuz iﬂaretler: [100%], [40%]
[ASPECT] Görünüm oran› rehberi: [100%], [40%]
[SAFETY] Güvenlik aral›¤› rehberi: [100%], [40%]

12 [F.AST BW-MOD] Focus Asist Function B&W Display Mode
Odak yard›mc›s› iﬂlevi etkin durumdayken gösterim modunu siyah&beyaza de¤iﬂtirir.
Ayar seçenekleri: [MAGN] Büyütme iﬂlevi etkinken: [OFF], [ON]
[PEAKING] Peaking iﬂlevi etkinken: [OFF],

13 [OBJ DST UNIT] Object Distance Units Display
Nesnelere uzakl›k birimini gösterir.
Ayar Seçenekleri: [m (metre)], [ft (feet)]

14 [ZOOM INDICATOR] Zoom Indicator Display
Zoom göstergesini, grafik veya numara de¤eri olarak gösterir.
Ayar Seçenekleri: [BAR], [NUMBER]

15 [COLOR BARS] Color Bars Signal
Renk çubuklar› oluﬂturmak için kullan›lan sinyal tipini seçer: EBU renkli çubuklar› (tip 1)
veya SMPTE renkli çubuklar› (tip 2).
Ayar Seçenekleri: [TYPE 1], [TYPE 2]

16 [1kHz TONE] 1 kHz Reference Audio Signal
Ses sinyalinin ﬂiddetini seçer.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [-12dB], [-18db], [-20 dB]

17 [LANCE AE SHIFT]

Kontrolünün üzerindeki AE SHIFT Kadran›

Ayr› sat›lan ZR-2000 Zoom Remote Controller üzerindeki AE SHIFT iﬂlevini seçer. Bu iﬂlevi poz
telafisi veya diyafram de¤eri ayar›nda kullanabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: [AE SHIFT], [IRIS]

18 [TALLY LAMP] Tally Lamp
Tally lambas› iﬂlevlerini seçer. Ayar [OFF] konumunda olsa dahi uzaktan
kumandadan komut geldi¤inde lamba yanar.
Ayar Seçenekleri: [ON], [BLINK], [OFF]

19[LED] LED Göstergeleri
Kameradaki LED göstergesi iﬂlevlerini seçer. [TYPE 1] ayar›nda,
HDV/DV giriﬂininki hariç LED göstergesi aç›lacakt›r. [TYPE 2] ayarland›¤›nda,
LED göstergeleri (HDV/DV giriﬂi hariç) aç›lacakt›r.
Ayar Seçenekleri: [TYPE 1], [TYPE 2], [OFF]

20 [CUSTOM REC] Custom Recording
Bu iﬂlev ile ekran karakter göstergelerini (tarih ve saat) video kayd›na ekleyebilir ve
Büyütme odak yard›mc› iﬂlevi kullan›larak büyütülmüﬂ resmi kasete kaydedebilirsiniz.
[CHARACTER REC] ayar› [ON] konuma ayarlanm›ﬂsa, [TV SCREEN] menü
seçene¤i mevcut olmayacakt›r ve [COMP.OUT], otomatik olarak [1080i/576i]
konumuna ayarlanacak ve [576i] seçimi mümkün olacakt›r.
Ayar seçenekleri: [CHARACTER REC] Süper empoze ekran göstergelerinin kayd›: [OFF], [ON]
[MAGNIFYING REC] Büyütme iﬂlevi aktifken büyütülen resmin kayd›: [OFF], [ON]

Ekran Göstergelerinin Özelleﬂtirilmesi
Ekranda göstergelerinizi kiﬂisel tercihlerinize ve ihtiyaçlar›n›za göre belirleyebilirsiniz. Kiﬂisel ayarlar›n›z› kameraya
veya haf›za kart›na bir özel göstergeler dosyas› olarak kaydedebilirsiniz. Ekran göstergelerini özelleﬂtirdi¤iniz
seviyede etkinleﬂtirmek için üst üste DISP. tuﬂuna bas›n ( 31).

Özel gösterge ayarlar›n›
de¤iﬂtir

Özel gösterge dosyas›n›n içeri¤ine
göz at

Özel gösterge dosyas›n›
haf›za kart›na kaydet

Baﬂl›k numaras›
(fon siyah renktedir)

Haf›za kart›ndan özel
gösterge dosyas›n› oku

Kullan›lan ayar seçene¤inin
kodu

Özel gösterge dosyas›n› fabrika
ayarlar›na s›f›rla

Özel Ayar Gösterge Ayarlar›n›n De¤iﬂtirilmesi
MENU

Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOM DISPLAY] ayar›na gelin.
Özel ayar gösterge düzenleme ekran› görünür. Göz atma göstergesi, özel gösterge dosyas›n›n kullan›lan
ayarlar›n› gösterir.

Soldaki kolondan [

TUNE] ayar›n› seçin.

Listedeki ilk baﬂl›k (00) mavi renkle vurgulan›r.

Listeden ayarlamak istedi¤iniz baﬂl›¤› seçin ve SELECT/SET
kadran›n› çevirin. Seçim yap›n ve kadrana bas›n.
Bu iﬂlemi ayarlamak istedi¤iniz bütün baﬂl›klar için tekrarlay›n.

Dosyadaki bütün baﬂl›klar›n ayar›n› tamamlad›ktan sonra,
[
RETURN] seçene¤ine gelin, kadrana bas›n ve menüyü kapat›n.
Özelleﬂtirmek istedi¤iniz gösterge seviyesi için üst üste DISP. tuﬂuna bas›n.
Ekranda görünen özel ayar gösterge baﬂl›klar› en üst taraftaki baﬂl›k numaralar›yla gösterilir (siyah
fon önünde 00-21 aras› numaralar), varolan ayar›n kodu ise hemen bunun alt›ndad›r.

Özel Ayar Gösterge Dosyas›n›n S›f›rlanmas›
Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOM DISPLAY] ayar›na gelin.
Soldaki kolondan [

RESET] ayar›n› seçin.

[OK] seçene¤ine gelin, SELECT/SET tuﬂuna bas›n ve menüyü kapat›n.

Özel Ayar Gösterge Dosyas›n›n Haf›za Kart›na Kopyalanmas›
Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOM DISPLAY] ayar›na gelin.
Soldaki kolondan

SAVE TO CARD] ayar›n› seçin.

[OK] seçene¤ine gelin, SELECT/SET kadran›na bas›n ve menüyü kapat›n.
‹ﬂlem tamamland›¤›nda ekranda “TASK COMPLETED” görünür.

Haf›za Kart›ndan Özel Ayar Gösterge Dosyas›n›n Kopyalanmas›
Menüyü aç›n, [CUSTOMIZE] seçene¤ine gelin ve ard›ndan [CUSTOM DISPLAY] ayar›na gelin.
Soldaki kolondan

READ FROM CARD] ayar›n› seçin.

[OK] seçene¤ine gelin SELECT/, SET tuﬂuna bas›n ve menüyü kapat›n.

Canon XL H1S, XL H1A XH G1 veya XH A1 ile kaydedilmiﬂ Özel Ayar
gösterimi dosyalar› bu kamera ile kullan›lamaz.

Özel Ayar Gösterge Baﬂl›klar› Listesi
00 [REC PROGRAMS] Kay›t Modu Simgesi
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON].
01 [CAMERA DATA1] Kamera Verisi (1/2)
Ayar seçenekleri: [F NUMBER]* Diyafram de¤eri göstergesi: [OFF], [ON]
[SHUTTER SPEED] Enstantane h›z› göstergesi [OFF], [ON]
02 [CAMERA DATA2] Kamera Verisi (2/2)
Ayar seçenekleri: [EXPOSURE] Poz göstergesi ve poz göstergeleri: [OFF], [ON]
[WHITE BALANCE] Beyaz ayar simgesi göstergeleri [OFF], [ON]
[GAIN] Gain simgeleri ve göstergeleri [OFF], [ON]
03 [ZOOM] Zoom Göstergesi
Zoom göstergesinin ekranda sürekli kalmas›n› veya sadece zoom kullan›ld›¤›nda görünmesini seçebilirsiniz.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON (NORMAL)], [ON(ALWAYS)]
04 [FOCUS] Odak Mesafesi Göstergesi
Odak mesafesi göstergesinin ekranda sürekli kalmas›n› veya sadece odak
kullan›ld›¤›nda görünmesini seçebilirsiniz.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON (NORMAL)], [ON(ALWAYS)]
05 [ND] ND Filtre göstergesi
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON]
06 [IMAGE EFFECTS] Resim Efektleri
Ayar seçenekleri: [SKIN DETAIL] Cilt detay› iﬂlevi [OFF], [ON]
[SELECTIVE NR] Seçilebilir NR simgesi [OFF], [ON]
[COLOR CORRECION] Renk düzeltisi iﬂlevi [OFF], [ON]
07 [F.ASSIST FUNC.] Odak Yard›mc›s› ‹ﬂlevleri
Ayar seçenekleri: [PEAKING] Peaking iﬂlevi simgesi [OFF], [ON]
[MAGNIFYING] Büyütme iﬂlevi simgesi [OFF], [ON]
08 [CUSTOMIZE] Özelleﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlevler
Ayar seçenekleri: [CUSTOM PRESET] Aktif haldeki özel preset dosyas›n›n simgesi [OFF], [ON]
[CUSTOM FUNCTION] Kullan›lan özel ayar iﬂlev dosyas›n›n simgesi [OFF], [ON]
09 [RECORDING STD] HD Standard Simgesi
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON]
10 [DV REC. MODE] Standart Definition'da kay›t modu
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON]
11 [FRAME RATE] : Çekim H›z› Göstergesi
Ayar Seçenekleri: [OFF], [ON]

12 [TAPE] Kasetle ilgili Simgeler ve Göstergeler
Ayar seçenekleri: [TIME CODE] Süre kodu göstergesi [OFF], [ON]
[OPERATION MODE] Kullan›lan kaset iﬂleminin simgesi [OFF], [ON]
[DV CONTROL] DV kontrol simgesi [OFF], [ON]
13 [TAPE REMINDER] Kasette Kalan Süre
Kasette kalan çekim süresinin ekranda sürekli görünmesini veya sadece kaset sonuna
yaklaﬂt›¤›nda görünmesini seçebilirsiniz.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [NORMAL], [WARNING]
14 [TAPE/CARD] Kaset/Kart'la ‹lgili Göstergeler
Ayar seçenekleri: [EXT CONTROL] Harici kontrol modunun simgesi (POWER kadran›
konumunda) [OFF], [ON]
[BARS/FADERS] Renk çubuklar› veya geçiﬂ efektlerinin simgesi [OFF], [ON]
[IMG SIZE/QUALITY] Foto¤raf boyutu ve kalitesinin simgesi [OFF], [ON]
[LIGHT METERING] Iﬂ›k Ölçümüyle ‹lgili Göstergeler
Ayar seçenekleri: [SPOT AE POINT] Spot AE ölçümü aktifken çerçeve dizeleme [OFF], [ON]
[LIGHT METERING] Kullan›lan ölçüm modunun simgesi: [OFF], [ON]
[CARD] Foto¤raf Çekimiyle ‹lgili Simgeler
Ayar seçenekleri: [DRIVE MODE] Kullan›lan ilerleme modunun simgesi [OFF], [ON]
[FLASH] Kullan›lan flaﬂ modunun simgesi [OFF], [ON]
[CARD REMINDER] Haf›za Kart›na Kalan Foto¤raf Çekimi Say›s›
Foto¤raf çekimi için karta kalan kapasitenin ekranda sürekli görünmesini veya sadece kart kapasitesi dolmaya
baﬂlad›¤›nda görünmesini seçebilirsiniz.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [NORMAL], [WARNING]
[AUDIO] Sesle ‹lgili Göstergeler
Ayar seçenekleri: [WIND SCREEN] Rüzgar filtresi iﬂlevinin simgesi [OFF], [ON]
[AUDIO MODE] Ses modunun simgesi [OFF], [ON]
[OUTPUT CH] Ses kanal ç›k›ﬂ›n›n simgesi [OFF], [ON]
[WARNING/STATUS] Uyar› ve Statü Simgeleri
Ayar Seçenekleri: [CONDENSATION] Nem yo¤unlaﬂmas› uyar› simgesi: [OFF], [ON]
[CHARACTER REC] Karakter kayd› uyar› simgesi: [OFF], [ON]
[SDI] SDI ç›k›ﬂ›na ekran göstergeleri eklenirken görüntülenen
uyar› simgeleri: [OFF], [ON]
[BATTERY] Pille ‹lgili Göstergeler
Pil grubuyla ilgili bilgilerin ekranda sürekli görünmesini veya sadece pil bitmek
üzereyken görünmesini seçebilirsiniz.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [NORMAL], [WARNING]
[WIRELESS REMOTE] Uzaktan Kumanda Göstergesi
Uzaktan kumandayla ilgili bilgilerin ekranda sürekli görünmesini veya sadece ilgili
uyar›lar›n ekranda görünmesini seçebilirsiniz.
Ayar Seçenekleri: [OFF], [NORMAL], [WARNING]

Özel Ayar Göstergelerinin Yerleﬂimi

Kasetin ‹zlenmesi
‹zleme modundayken resimde titremeler ve bozulmalar oluyorsa, Canon DVM-CL video kafas› temizleme
kaseti veya piyasadan temin edebilece¤iniz bir video kafas› temizleme kasetiyle video kafalar›n› temizleyin (

141).

‹zlemek istedi¤iniz kasete göre bir izleme standard› belirleyin

MENU

POWER kadran›n›

konumuna getirin ve

(kart/kaset) dü¤mesini

konumuna getirin.

Menüyü aç›n ve [SIGNAL SETUP] ayar›na gelin. [PLAYBACK STD] seçene¤ine gelin ve izleme
istedi¤iniz kasete uygun [AUTO], [HDV] veya [DV] ayar›n› seçin.
Menüyü kapat›n.

Özel ‹zleme Modlar›
H›zl› ileri izleme, geri sarma ve izlemede duraklatma d›ﬂ›ndaki bütün izleme modlar› uzaktan kumanda
ile çal›ﬂt›r›labilir.

(‹zlemede Bekleme)
‹zlemeyi beklemeye almak için, izleme s›ras›nda kameradaki ; veya uzakta kumandadaki PAUSE ;
tuﬂu kullan›lmal›d›r.

(H›zl› Geri ‹zleme)
(H›zl› ‹leri ‹zleme)
‹zleme s›ras›nda kameradaki 7 veya 8 veya uzaktan kumandadaki REW
veya FF
tuﬂlar›na bas›n.
‹zleme h›z›n› artt›rmak için tuﬂa ard› ard›na bas›n. ‹leri h›zl› izleme normal h›z›n 8x üstüne kadar ç›kar.

x1 (Geri ‹zleme)
Normal izleme s›ras›nda uzaktan kumandan›n
(play) tuﬂuna bas›n.

tuﬂuna bas›n. Normal izlemeye geri dönmek için

(Kare Atlama)
Kare kare atlayarak resim izlenir. ‹zlemede duraklatma esnas›nda uzaktan kumandan›n
tuﬂuna üst üste bas›n. Peﬂ peﬂe kare atlayarak izlemek için tuﬂu bas›l› tutun.

(Yavaﬂ ‹leri ‹zleme)
Normal h›z›n yaklaﬂ›k 1/3'ünde izlenir. Normal veya geri izleme esnas›nda uzaktan kumandan›n
SLOW
tuﬂuna bas›n. Normal izlemeye geri dönmek için tekrar
tuﬂuna bas›n.

(‹zlemede Bekleme)
‹zlemeyi beklemeye almak için, izleme s›ras›nda kameradaki ; veya uzakta kumandadaki P
USE ; tuﬂu kullan›lmal›d›r.

(H›zl› Geri ‹zleme)
(H›zl› ‹leri ‹zleme)
Kesti normal h›z› 11.5x kez (ileri veya geri) sarar. ‹zleme s›ras›nda kameradaki
veya
veya uzaktan kumandadaki REW
veya FF
tuﬂlar›na bas›n. ‹leri ve geri sararak zileme
baﬂlar.

(Kare Atlama)

(Geriye Kare Atlama)

Kare kare atlayarak resim izlenir. ‹zlemede duraklatma esnas›nda uzaktan
kumandan›n
tuﬂuna üst üste bas›n. Peﬂ peﬂe ileri/geri kare atlayarak
izlemek için tuﬂu bas›l› tutun.
(Yavaﬂ ‹leri ‹zleme)
(Yavaﬂ Geri ‹zleme)
Normal h›z›n yaklaﬂ›k 1/3'ünde izlenir. Normal veya geri izleme esnas›nda uzaktan
kumandan›n SLOW
tuﬂuna bas›n. Normal izlemeye geri dönmek için tekrar
tuﬂuna bas›n.
(Geri ‹zleme)
Normal izleme s›ras›nda uzaktan kumandan›n
dönmek için (play) tuﬂuna bas›n.

tuﬂuna bas›n. Normal izlemeye

x2 (Geriye x2 ‹zleme)
x2
(‹leri x2 ‹zleme)
Normalin 2 kat› h›zl› izlenebilir. Normal veya geri izleme esnas›nda uzaktan kumandan›n x2
tuﬂuna bas›n. Normal izlemeye dönmek için (play) tuﬂuna bas›n.

Özel izleme modlar›nda ses kapal›d›r.
Baz› özel izleme modlar›nda görüntüde parazitlenme olabilir.
Kamera izlemede bekletme modunda 4 dakika 30 saniyeden fazla süre bekledikten
sonra, kaseti ve video kafalar›n› korumak için otomatik olarak kapan›r.
HDV modunda kaydedilmiﬂ bir kaseti h›zl› ileri izleme, h›zl› geri izleme ve
geriye sarma modlar›ndayken görüntüde parazitlenme oluﬂabilir.
Kasetin HDV ve DV standard›ndaki kay›tlar› aras›na geçiﬂ yaparken görüntüde
k›smen parazitlenme oluﬂabilir.

Fabrika Ayarlar›na Geri Dönülmesi
Belirli bir sahneye daha sonra geri dönmek için, zero set memory ile noktay› iﬂaretleyin. Kasetin ileri/geri izledi¤inizde,
kamera iﬂaretledi¤iniz noktada duracakt›r.

‹zleme esnas›nda, sonradan tekrar geri dönmek istedi¤iniz noktada ZERO SET MEMORY tuﬂuna bas›n.
Kasedin sayac› 0:00:00 noktas›nda s›f›rlan›r ve ekranda
iﬂareti görünür.
‹ﬂlemi iptal etmek için tekrar ZERO SET MEMORY tuﬂuna bas›n.
‹zlemeyi durdurun.
Kaseti geri sar›n.
Kasedin sayac› negatif bir de¤eri gösterirse, kasedi ileri sar›n.
Kaset “0:00:00” de¤erinde otomatik olarak durur ve ekrandan
Kasedin sayac›, süre koduna dönüﬂür.

iﬂareti kaybolur.

Time Code ard›ﬂ›k olarak kaydedilmediyse zero set memory iﬂlevi düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.
Ayn› kasette HDV ve DV standard›nda yap›lm›ﬂ kay›tlar› birlikte kullanm›ﬂsan›z zero set memory
iﬂlevi düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

‹ndeks Arama
‹ndeks arama iﬂleviyle, indeks sinyaliyle önceden iﬂaretlemiﬂ oldu¤unuz herhangi bir noktaya yerleﬂim yapabilirsiniz
(& 72). Bu iﬂlev uzaktan kumanda ile çal›ﬂ›r.

simgesini görüntülemek için SEARCH SELECT tuﬂuna bas›n.
Aramaya baﬂlamak için

veya

tuﬂuna bas›n.

Daha fazla indeks sinyali (en fazla 10) için tuﬂa üst üste bas›n.
Aramay› durdurmak için STOP

tuﬂuna bas›n.

‹zleme indeks sinyalinden az önce veya sonra baﬂlar.
Ayn› kasette HDV ve DV standard›nda yap›lm›ﬂ kay›tlar› birlikte kullanm›ﬂsan›z indeks arama iﬂlevi
düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

Tarih Arama
Tarih arama iﬂlevi ile tarih/saat dilimindeki de¤iﬂiklikleri yerleﬂtirebilirsiniz.
Bu iﬂlev uzaktan kumanda ile çal›ﬂ›r.

simgesini görüntülemek için SEARCH SELECT tuﬂuna bas›n.
Aramaya baﬂlamak için
veya
tuﬂuna bas›n.
Daha tarih de¤iﬂikli¤i (en fazla 10) için tuﬂa üst üste bas›n.
Aramay› durdurmak için STOP
tuﬂuna bas›n
Tarih/saat dilimi baﬂ›na bir dakikadan daha uzun bir kay›t gerekir.
Veri kodu düzgün bir ﬂekilde gösterilmedi¤inde, tarih arama iﬂlevi çal›ﬂmayabilir.
Ayn› kasette HDV ve DV standard›nda yap›lm›ﬂ kay›tlar› birlikte kullanm›ﬂsan›z tarih arama iﬂlevi
düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.

Veri Kodu
Kameran›z, kay›t tarihi ve saati, ve enstantane h›z›, gain ve poz (f-stop) gibi di¤er kamera verilerini sakl› tutan bir
veri koduna sahiptir.

Veri Kodunun Seçilmesi

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/
menüyü kapat›n.

] seçene¤ine gelin. [DATA CODE] ayar›na gelin, bir ayar seçin ve

Veri Kodunun Görüntülenmesi
Uzaktan kumandan›n DATA CODE tuﬂuna bas›n.
Kameray› açt›ktan sonra ekranda veri kodu görünür.

Alt› Saniye Otomatik Tarih
‹zlemeye baﬂlad›¤›n›zda ekranda 6 saniye boyunca tarih ve saat görünür veya tarih veya saat diliminin de¤iﬂti¤i
belirtilir.

Menüyü aç›n ve [DISPLAY SETUP/
ayarlay›n ve menüyü kapat›n

] seçene¤ine gelin. [6SEC.DATE] ayar›na gelin, [ON] konumuna

Uzaktan Kumanda Sensör Modunun De¤iﬂtirilmesi
Kullan›lan di¤er Canon marka uzaktan kumanda cihazlar›yla etkileﬂimi engellemek için, iki sensör modu ve
sensör ayar›n› kapatma seçene¤i mevcuttur.

Kamaran›n uzaktan kumanda sensör modunun de¤iﬂtirilmesi
Menüyü aç›n ve [SYSTEM SETUP/
bir ayar› seçin ve menüyü kapat›n.

] seçene¤ine gelin. [WL.REMOTE] seçene¤ine gelin,

Uzaktan kumandan›n sensör modunun de¤iﬂtirilmesi
Uzaktan kumanda modunu mod 1'e getirmek için REMOTE SET tuﬂunu bas›l› konumda tutarken,
ZOOM T tuﬂuna bas›n ve tuﬂu 2 saniyeden uzun bir süre bas›l› tutun.
Kameray› mod 1'e getirmek içinse REMOTE SET ve ZOOM W tuﬂuna bas›n ve tuﬂu bas›l› tutun.

Kamera ve uzaktan kumandan›n ayn› moda ayarland›¤›ndan emin olun. Uzaktan kumandan›n
herhangi bir tuﬂuna basarak (REMOTE SET tuﬂu hariç) kameradaki modu görüntüleyin ve
uzaktan kumanda ile ayn› moda ayarlay›n. Uzaktan kumanda hala çal›ﬂm›yorsa pilleri de¤iﬂtirin.

Pilleri de¤iﬂtirdi¤inizde uzaktan kumanda mod 1'e geri döner. Gerekiyorsa ayar› de¤iﬂtirin.

Resim Boyutu/Kalitesinin Seçilmesi
Foto¤raf Kalitesinin De¤iﬂtirilmesi
Super Fine (Çok Hassas), Fine (Hassas) ve Normal ayarlar›ndan birini seçebilirsiniz.

Sadece kaset izlenirken

Menüyü aç›n ve [RECORDING SETUP] ayar›na gelin. [IMG QUALITY] seçene¤ine gelin,
bir ayar› seçin ve menüyü kapat›n.

Foto¤raf Boyutunun De¤iﬂtirilmesi
Mevcut resim boyutu iﬂlem moduna ve kay›t standard› ayarlar›na ba¤l›d›r.
modunda
foto¤raf kayd›

modunda eﬂzamanl›
foto¤raf kayd›

modunda foto¤raf çekimi
[HD]'de yap›lan kay›ttan:
[SD16:9]'da yap›lan kay›ttan:
[SD4:3]'ten yap›lan kay›ttan:

Sadece kaset izlenirken

Menüyü aç›n ve [RECORDING SETUP] ayar›na gelin. (
seçene¤ine gelin, bir ayar› seçin ve menüyü kapat›n.
Foto¤raflar haf›za kart›na JPEG format›nda kaydedilir.

modundaki [HD IMG SIZE]) [IMAGE SIZE]

Haf›za Kart›na Kaydedilebilecek Foto¤raf Say›s›
Aﬂa¤›daki de¤erle yaklaﬂ›k de¤erlerdir. Çekim koﬂullar›na ve konuya göre de¤erler de¤iﬂebilir.

Resim boyutu

Resim kalitesi

Haf›za Kart›

Her bir resmin dosya
boyutu

Süper ‹nce
‹nce
Normal
Süper ‹nce
‹nce
Normal
Süper ‹nce
‹nce
Normal
Süper ‹nce
‹nce
Normal
Haf›za kart›na kaydedilebilecek yaklaﬂ›k resim say›s›. (Ekranda görüntülenen maksimum kalan çekim
say›s› 9999'dur.)

Dosya Numaraland›rma
Foto¤raflar 0101 - 9900 aras›nda otomatik olarak numaraland›r›l›r ve en fazla 100 resim kapasiteli klasörlerde
saklan›r. Klasörler 101 - 998 aras›nda numaraland›r›r.
[RESET] (S›f›rlama): Her yeni haf›za kart› tak›ld›¤›nda s›f›rlan›r ve 101-0101 de¤erinden yeniden baﬂlar.
[CONTINUOUS] (Ard›ﬂ›k Numaraland›rma): Resimler haf›zaya kay›tl› say›n›n bir sonrakiyle, ard›ﬂ›k
numaraland›r›larak s›ralan›r. Bu klasörlerinizi bilgisayarda düzenlerken ayn› dosya isimli
birden fazla dosya oluﬂmas›n› önler. Bu iﬂlev resimleri bilgisayarda düzenlerken kullan›ﬂl›d›r.

Sadece kaset izlenirken

Ayar› de¤iﬂtirmek için, menüyü aç›n ve [RECORDING SETUP] seçene¤ine gelin. [FILE NOS.] ayar›na gelin,
bir ayar belirleyin ve menüyü kapat›n.

Haf›za Kart›na Foto¤raf Kayd›
Foto¤raflar›n›z› do¤rudan haf›za kart›na kaydedebilirsiniz. Kasete video çekim kayd› yaparken ve kaseti izlerken
foto¤raf çekimi yaparken ayn› anda haf›za kart›na resim kaydedebilirsiniz.

PHOTO tuﬂu

PHOTO tuﬂu

(kart/kaset)
dü¤mesi

CARD eriﬂim göstergesi

POWER kadran›n› bir kay›t program›na getirin ve
getirin.

(kart/kaset) dü¤mesini

konumuna

PHOTO tuﬂuna yar›m bas›n.
Odak ayarland›¤›nda
simgesi yeﬂil renge döner. Resim kamera odaklan›rken
bir süre odak d›ﬂ›nda kal›r.
PHOTO tuﬂuna yar›m bas›l›yken, oda¤› ayarlamak için odaklanma halkas›n› da
kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumandan›n PHOTO tuﬂuna bast›¤›n›zda, kay›t hemen baﬂlar.
PHOTO tuﬂuna tam bas›n.
Ekrandan simgesi kaybolur.
CARD eriﬂim göstergesi yanar ve ekranda kart eriﬂim göstergesi görünür.

SDHC haf›za kart› veya SD Haf›za Kart› kullan›ld›¤›nda, koruma dü¤mesinin aç›k oldu¤undan emin
olun. Korumal› bir haf›za kart›na kay›t yap›ld›¤›nda ekranda “THE CARD IS SET FOR ERASUE
PREVENTATION” mesaj› görünür.
Ekranda kart eriﬂim göstergesi
görünürken veya CARD eriﬂim göstergesi yan›p sönüyor
veya yan›yorken aﬂa¤›daki önlemleri al›n. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluﬂabilir.
Haf›za kart›n› ç›karmay›n.
(kart/kaset) dü¤mesinin veya
kadran›n›n konumunu de¤iﬂtirmeyin.
Kameray› kapatmay›n, pili ç›kartmay›n veya güç kayna¤›n› kesmeyin.

[CAMERA SETUP]

[FOCUS PRI] ayar› [ON] konumuna ayarland›¤›nda:

simgesi yeﬂile dönmeden önce PHOTO tuﬂuna tam basarsan›z, odak ayarlanana dek en fazla
2 saniye (Gece çekimi
kay›t program›nda 4 saniye) geçer.

[CAMERA SETUP] [FOCUS PRI.] ayar› [OFF] konumuna ayarland›¤›nda:
2. aﬂamada,
simgesi yeﬂile döner ve poz kilitlenir.
Güç Tasarrufu iﬂlevi hakk›nda:
modunda: Kamera pille çal›ﬂ›rken güçten tasarruf etmek için, 5 dakikadan daha
uzun kullan›mlarda otomatik olarak kapan›r. [SYSTEM SETUP/ ] [
SAVE] ayar› ile
( 128), güç tasarrufu iﬂlevini kapatabilirsiniz. Kamera otomatik olarak kapanm›ﬂ ise kayd› baﬂlatmak
için POWER kadran›n› OFF konumuna getirin ve sonra kay›t moduna dönün.

Kasete Video Çekim Kayd› Yaparken Haf›za Kart›na Foto¤raf Kaydedilmesi
[PHOTO BUTTON] özel ayar iﬂlevi ile ( 95), kasete video çekimi yaparken, ayn› anda haf›za kart›na foto¤raf
kaydedebilirsiniz. [PHOTO+CP DATA] ayar› ile, foto¤rafa kullan›lan özel ayar preset ayarlar›n› foto¤rafa
ekleyebilirsiniz. Bu iﬂlev belli bir sahneden seçilmiﬂ foto¤rafa sonradan özel ayar dosyas› yüklemek istedi¤inizde
kullan›ﬂl›d›r.

[PHOTO BUTTON] özel ayar iﬂleviyle eﬂzamanl› foto¤raf kayd›n› etkinleﬂtirin (

95).

Video çekimleri kaydederken PHOTO tuﬂuna bas›n.
[PHOTO BUTTON] ayar› [OFF] konumundayken, PHOTO tuﬂuna basarsan›z ekranda

simgesi görünür.

Kasetten Foto¤raf Kayd›
[PHOTO BUTTON] özel ayar iﬂlevi ile (

95), izleme modundayken foto¤raf çekimini etkinleﬂtirebilirsiniz.

[PHOTO BUTTON] özel ayar iﬂlevi ile foto¤raf çekimi kayd›n› etkinleﬂtirin (

95).

‹zleme modunda, haf›za kart›ndaki kareyi foto¤raf olarak kaydetmek için PHOTO tuﬂuna bas›n.

[SIGNAL SETUP]

[LETTERBOX] ayar› [ON] konumdayken kasetten foto¤raf çekimi yap›lamaz.

Foto¤raf Kayd› Esnas›nda Ekrana Gelen Bilgiler
Resim Kalitesi ve Boyutu
Foto¤raf kayd› için seçilen resim kalitesi ve boyutunu
gösterir.
Karta kaydedilebilecek foto¤raf çekimi say›s›
k›rm›z› yan›p söner: Kart yok
yeﬂil: 6 veya daha fazla resim
sar›: 1 ile 5 aras›nda resim
k›rm›z›: Art›k resim kaydedilemez
Ölçüm Modu Simgesi ( 116)
Foto¤raf kayd› için seçilen ölçüm modunu gösterir.

Kay›t koﬂullar›na ba¤l› olarak, çekilebilecek foto¤raf say›s› bir
çekim yap›ld›ktan sonra azalmayabilir veya 2 resim birden azalabilir.
Foto¤raf çekimlerini izlerken, gösterge her zaman yeﬂil renktedir.

Kart Eriﬂim Göstergesi
‹lerleme Modu Simgesi ( 115)
Foto¤raf kayd› için seçilen ilerleme modunu gösterir.

Kameran›n haf›za kart›na kay›t yapt›¤›n› gösterir.

Foto¤raf›n Kay›ttan Hemen Sonra ‹zlenmesi
Kay›ttan 2, 4, 6, 8 veya 10 saniye sonra çekilen foto¤raf› görüntüleyebilirsiniz.

Menüyü aç›n ve [CAMERA SETUP] seçene¤ine gelin. [REVIEW] ayar›na gelin, bir ayar› seçin ve menüyü
kapat›n.
[REVIEW] ayar›ndan ba¤›ms›z olarak, PHOTO tuﬂunu bas›l› tuttu¤unuz müddetçe ekranda foto¤raf
görünür.
Foto¤raf› izlerken veya kay›ttan hemen sonra SET tuﬂuna basarsan›z foto¤raf iﬂlemleri menüsü
ekranda görünür. Bu menüde resmi korumaya alabilir ( 121) veya silebilirsiniz ( 120).
[REVIEW] ayar› sadece ilerleme modu

(tek tek izleme) ayar›ndayken mümkündür.

‹lerleme Modu
‹lerleme modu
Ard› Ard›na Çekim

Kullan›m›

PHOTO tuﬂu bas›l› tutuldu¤u sürece ard arda bir seri resim çekilmesini sa¤lar.
Yüksek H›zl› Ard› Ard›na Çekim Saniyede çekilen kare say›s› için bir sonraki sayfadaki tabloya bak›n›z.
AEB
Kamera, ayn› kareyi 3 ayr› poz ayar› ile (karanl›k-normal-ayd›nl›k / _ EV
(Otomatik Poz Dizeleme)
ad›m›) çekerek en uygun pozu yakalar.
Tek Tek

PHOTO tuﬂuna bas›ld›¤›nda tek bir kare kaydedilir.

‹lerleme Modunun De¤iﬂtirilmesi
POWER kadran›n›,
'den farkl› bir kay›t
program›na getirin ve
(kart/kaset)
dü¤mesini
konumuna getirin.
‹lerleme modlar› aras›nda geçiﬂ yapmak için
DRIVE MODE tuﬂuna bas›n.
Tuﬂa her bas›ﬂ›n›zda ayar de¤iﬂir. Seçilen ilerleme
modunun simgesi ekranda görünür.

Ard› Ard›na Çekim/Yüksek H›zda Ard› Ard›na Çekim
PHOTO tuﬂuna bas›n ve bas›l› tutun.
PHOTO tuﬂunu bas›l› tuttu¤unuz müddetçe seri halde foto¤raf çekilir.
Bir seferde çekilen maksimum resim say›s›:
Saniyede Çekilen Kare Say›s›
Normal H›z

Yüksek H›z

Resim

Resim

Maksimum Ard› Ard›na
Çekim Say›s›
Resim

Bunlar yaklaﬂ›k de¤erleri gösterir ve kay›t koﬂullar›na ve konulara ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Haf›za kart›nda yeterince yer olmas› gerekir. Kart kapasitesi doldu¤unda ard› ard›na çekim iﬂlevi
durur.

Otomatik Poz Dizeleme
PHOTO tuﬂuna bas›n.
Farkl› pozlarda üç foto¤raf haf›za kart›na kaydedilir. Haf›za kart›nda yeterinde yer oldu¤undan emin olun.

Ölçüm Modu
Ölçüm Modu
De¤erlendirmeli

Kullan›m›
Arka ›ﬂ›kland›rma da dahil, tüm standart çekim koﬂullar› için uygundur.
Kamera karmaﬂ›k ›ﬂ›kland›rma koﬂullar›n› ölçmek için resimleri birkaç
bölüme ay›r›r. Konu konumu, parlakl›k, direkt veya arka ›ﬂ›k gibi bir dizi
parametre de¤erlendirilir ve duruma en uygun poz ayar› belirlenir.

Merkez A¤›rl›kl› Ortalama

Tüm kadraj›n ›ﬂ›k ölçümlerinin ortalamas› al›n›r, ancak merkez bölüme
a¤›rl›k verilir.

Spot AE

Spot AE alan›nda ölçüm yapar.

POWER kadran›n› M,
, Tv veya Av konumuna
getirin ve
(kart/kaset) dü¤mesini
konumuna getirin.
tuﬂuna bas›n.
Tuﬂa her bas›ﬂ›n›zda ayar de¤iﬂir. Seçilmiﬂ ayar›n
simgesi ekranda görünür.
Spot AE seçildi¤inde, ekran›n ortas›nda Spot
AE çerçevesi
görünür.

Ayr› Sat›lan Flaﬂ›n Kullan›m›
E-TTl II uyumlu Canon Speedlite flaﬂlar› Canon SLR kameralar, 420EX/430EX/430EX II/550EX/580EX/580 EX II
modelleri dahil, düﬂük ayd›nlatmal› ortamlarda çekim yapmak üzere tasarlanm›ﬂt›r. Ayn› zamanda Speedlite flaﬂ›n
kullan›m k›lavuzunu da inceleyin.
Aﬂa¤›da belirtilen yönergeler Canon 580EX II Speedlite Flaﬂ modeli üzerinden aç›klanm›ﬂt›r.

Speedlite Flaﬂ'a Ba¤lant›
Canon Speedlite flaﬂa ba¤lan›rken, Canon EOS SLR kameralar için tasarlanm›ﬂ Off-Camera Shoe Cord
kullanmay›n.
Flaﬂ› takarken ve ç›kar›rken kameray› hep kapal› tutun.
Flaﬂ yerleﬂim aya¤›n› aksesuar k›za¤›na tak›n.
Kilit halkas›n› klik sesiyle yerine oturana itin.
Flaﬂ› ç›karmak için:
Kilit gevﬂetme tuﬂuna bas›n ve bas›l› tutun. Kilit mandal›n› sola kayd›r›n ve flaﬂ› aksesuar k›za¤›ndan
ç›kar›n.

Flaﬂ Kullan›m›

POWER kadran›n› M'den farkl› bir kay›t moduna getirin ve flaﬂ› aç›n.
Speedlite flaﬂ ﬂarj olurken, ekranda beyaz renkte göstergesi yanar. ﬁarj iﬂlemi tamamland›ktan sonra
göstergesi yeﬂil renkte yan›k kal›r.
simgesi uzun süre beyaz renkte yan›k kal›yorsa, flaﬂ pillerini de¤iﬂtirin.
Foto¤raf› kaydetmek için PHOTO tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf› kaydetmeden önce flaﬂ›n ﬂarj olmas›n› bekleyin. Flaﬂ ﬂarj olurken foto¤raf çekimi yapabilirsiniz
ancak flaﬂ› kullanamazs›n›z.
Kullanmad›¤›n›z zaman Speedlite flaﬂ› kapat›n.
Flaﬂ poz kilitleme ve M Manuel modunda çal›ﬂmaz.
Flaﬂ kullan›rken, Tv moduna ayarlanabilen enstantane h›zlar› _ - 1/500 aras›ndad›r.
Kamera Speedlite 420EX/430EX/430 EX II/550EX/580EX/580 EX II flaﬂlar›n Bounce Flaﬂ ve
Wireless Multiple Flash System iﬂlevini desteklemez.
Kamera Speedlite 420EX/430EX/430 EX II/550EX/580EX/580 EX II flaﬂlar›n ST-E2 Wireless Speedlite
Flash Transmitter veya Wireless Master/Slave Control iﬂlevini desteklemez.
Karanl›k ortamlarda kay›t yaparken, PHOTO tuﬂunu yar›m bas›l› konumda tuttu¤unuz müddetçe
Speedlite flaﬂ'›n AF yard›mc› lambas› yanabilir (sadece otomatik odak ile ve [CAMERA SETUP]
[FOCUS PRI.] ayar› [ON] konumundayken).
Speedlite flaﬂ ilerleme modu

Otomatik Poz Dizeleme konumuna ayarland›¤›nda kapanmaz.

Haf›za Kart›ndan Foto¤raf ‹zleme

POWER kadran›n›
konumuna getirin ve
(kart/kaset) dü¤mesini
konumuna getirin.
Resimler aras›nda ilerlemek için
tuﬂuna bas›n
tuﬂu ile bir sonraki resme,
önceki resme geçilir.

+ veya tuﬂu iﬂe bir

Bu kamerada kaydedilmemiﬂ, bilgisayardan aktar›lm›ﬂ, bilgisayarda düzenlenmiﬂ resimler veya dosya
numaralar› de¤iﬂtirilmiﬂ resimler düzgün bir ﬂekilde izlenemeyebilir.
Ekranda kart eriﬂim göstergesi
görünürken veya CARD eriﬂim göstergesi yan›p sönüyor veya
yan›yorken aﬂa¤›daki önlemleri al›n. Aksi takdirde kal›c› veri kayb› oluﬂabilir.
Haf›za kart›n› ç›karmay›n.
(kart/kaset) dü¤mesinin veya POWER kadran›n›n konumunu de¤iﬂtirmeyin.
Kameray› kapatmay›n, pili ç›kartmay›n veya güç kayna¤›n› kesmeyin.

Slayt Gösterisi
SLIDESHOW tuﬂuna bas›n.
Resimler birbiri peﬂi s›ra izlenir.
Tuﬂa tekrar bast›¤›n›zda iﬂlem iptal olur.

‹ndeks Ekran›
Zoom dü¤mesini W yönünde itin.
En fazla 6 resim görünür.
Resim seçmek için SELECT/SET kadran›n› kullan›n.
“
” simgesini görmek istedi¤iniz resme do¤ru ilerletin.
+ veya - tuﬂuna basarak indeks sayfalar› aras›nda gezinebilirsiniz.
Zoom dü¤mesini T yönünde itin veya kadrana bas›n.
Seçilen resim gösterilir.

Resim Atlama Seçene¤i
Resimleri tek tek göstermeden yerleﬂtirebilirsiniz. Ekran›n en üst köﬂesindeki say› toplam resim say›s› içinde,
ﬂimdi gösterilen resmin numaras›n› gösterir.
+ veya - tuﬂuna bas›n ve tuﬂu bas›l› tutun.
Tuﬂu serbest b›rakt›¤›n›zda ekranda gösterilen resmin numaras› görünür.

Kay›t Verisinin Görüntülenmesi
Foto¤raf çekiminde saklanan tüm kay›t verilerini (histogram, Exif kamera bilgisi vb.) ekranda gösterebilirsiniz.
Kay›t verisini ekranda görüntülemek için üst üste DISP. tuﬂuna bas›n.

Resimlerin Silinmesi
Resimleri tek tek veya toplu halde silebilirsiniz.

Resimleri silerken dikkatli olun. Silinen resim geri kaydedilemez.
Özel ayar preset dosyas› ekli ([ON+CP DATA] ayar›nda kaydedilmiﬂ) foto¤raf›n silinmesi,
resmi ve ekli özel ayar preset dosyas›n› da siler.
Koruma alt›ndaki resimler (

121) silinemez.

Tek bir Resmin Silinmesi
Silmek istedi¤iniz resmi seçin.
Foto¤raf iﬂlemleri menüsünü açmak için SELECET/SET kadran›na bas›n.
modunda foto¤raf› izlerken veya resim kaydedildikten hemen sonra SET tuﬂuna
basarsan›z menü görünür.
[IMAGE ERASE] seçene¤ine gelin.
[ERASE] seçene¤ine gelin.
Resim silinir ve ekranda bir önceki resim görünür.
Menüyü kapatmak için [

CLOSE] seçene¤ine gelin.

Tüm Resimlerin Silinmesi

Menüyü aç›n ve [CARD OPERATIONS] seçene¤ine gelin.
[ERASE ALL IMAGES] seçene¤ine gelin.
[YES] seçene¤ine gelin ve menüyü kapat›n.
Korumal›lar d›ﬂ›ndaki tüm resimler silinir.

Resimlerim Korumaya Al›nmas›
Önemli resimlerinizin yanl›ﬂl›kla silinmesini önlemek için tek tek veya indeks izleme ekran›nda korumaya al›n.

Haf›za kart› baﬂlat›ld›¤›nda, koruma alt›ndakiler dahi bütün resimler kal›c› olarak silinir.

Tek Bir Resmin Korumaya Al›nmas›
Korumaya almak istedi¤iniz resmi seçin.
Foto¤raf iﬂlemleri menüsünü açmak için SELECT/SET kadran›na bas›n.
modunda foto¤raf› izlerken veya resim kaydedildikten hemen sonra SET tuﬂuna basarsan›z
menü görünür.

[
PROTECT] seçene¤ine gelin.
[ON] seçene¤ine elin.
Korumay› kald›rmak için [OFF] seçene¤ine gelin.

Menüyü kapatmak için [
Ekranda

CLOSE] seçene¤ine gelin.

simgesi görünür ve resim art›k silinemez..

‹ndeks ‹zleme Ekran›nda Korumaya Alma

Zoom dü¤mesini W yönünde itin.
En fazla 6 resim görünür.

Menüyü aç›n ve [CARD OPERATIONS] seçene¤ine gelin. [
PROTECT] seçene¤ine gelin
ve SELECT/SET tuﬂuna bas›n.
Koruma alt›na almak istedi¤iniz görüntüyü seçin ve kadrana bas›n.
Ekranda
simgesi görünür.
SELECT/SET kadran› ile baﬂka resimler seçin ve ayn› ﬂekilde korumaya al›n.

‹ndeks ekran›na geri dönmek için menüyü kapat›n.

Haf›za Kart›n›n S›f›rlanmas›
Yeni bir haf›za kart›n› kameraya takt›¤›n›zda öncelikle kart› s›f›rlaman›z gerekir. Ekranda “CARD ERROR”
(Kart Hatas›) yaz›s› göründü¤ünde veya karta kay›tl› bütün veriyi silmeye karar verdi¤inizde de haf›za kart›n›
s›f›rlaman›z gerekir. [INITIALIZE] seçene¤i yerleﬂim tablosunu siler ancak, ancak kay›tl› veriyi fiziksel olarak
silmez. Bütün veriyi silmeniz gerekiyorsa [COMPL.INIT.] ayar›n› seçin.

S›f›rlama iﬂlemi karta kay›tl›, koruma alt›ndakiler dahil tüm resimlerin silinmesine neden olur. Bu
iﬂlemden sonra orijinal resimlerin yeniden kurtar›lamaz.
Kart s›f›rlan›rken silinen resimler ve özel ön ayar dosyalar› kurtar›lamaz.
Haf›za kart›na resim kaydetme veya karttan resim okuma süresinin aﬂ›r› uzad›¤›n› fark ettiyseniz
[COMPL.INIT.] seçene¤ini kullan›n.
Haf›za kart›na ba¤l› olmak koﬂuluyla kart›n tamamen baﬂlat›lmas› biraz zaman alabilir.
Kameran›zda kullanaca¤›n›n tüm haf›za kartlar›n› bu kamerada formatlay›n.

Menüyü aç›n ve [CARD OPERATIONS] ayar›na gelin.
[INITIALIZE] ayar›na gelin ve baﬂlatma yöntemini seçin.
[INITIALIZE]: [YES]'i seçin.
[COMPL.INIT.]: [YES]'i seçin ve do¤rulama ekran›nda, tekrar [YES]'i seçin.
Kart s›f›rlama iﬂlemi baﬂlar.
Kart› tamamen s›f›rlama iﬂlemi, iﬂlem tamamlanmadan SELECT/SET kadran›na basarsan›z kesilir. Bütün
resim dosyalar› silinir ve haf›za kart› herhangi bir sorun ç›kmadan kullan›labilir.

Bask› Emri Ayarlar›
Bask› yapaca¤›n›z resmi seçebilir ve kopya say›s›n› belirleyebilirsiniz. Bu bask› ayarlar› Digital Print Order
Format (DPOF) ile uyumludur ve DPOF uyumlu yaz›c›larda kullan›labilir. En fazla 998 resim seçilebilir.

Bask› ‹çin Resim Seçilmesi (Bask› Emri)
Yazd›rmak istedi¤iniz resmi seçin.
Foto¤raf iﬂlemleri menüsünü açmak için SELECT/SET tuﬂuna bas›n.
[

PRINT ORDER] seçene¤ine gelin.

Kopya say›s›n› seçin.
Bask› emrini iptal etmek için kopya say›s›n› 0'a ayarlay›n.
Menüyü kapatmak için [

CLOSE] seçene¤ine gelin.

‹ndeks Ekran›ndan Bask› Emri Ayar›

Zoom dü¤mesini W yönünde itin.
Ekranda en fazla 6 resim görünür.
Menüyü aç›n ve [CARD OPERATIONS] seçene¤ine gelin ve [

PRINT ORDER] ayar›n› seçin.

Bast›rmak istedi¤iniz resmi seçin ve SELECT/SET tuﬂuna bas›n.
SELECT/SET kadran› ile bask› say›s›n› belirleyin ve kadrana bas›n.
Ekranda
simgesi görünür.
Bask› emrini iptal etmek için kopya say›s›n› 0'a getirin.
‹ndeks ekran›na geri sönmek için menüyü kapat›n.

Tüm Bask› Emirlerinin Silinmesi

Menüyü aç›n ve [CARD OPERATIONS] seçene¤ine gelin.
[ERASE ALL
PRINT ORD] seçene¤ine gelin ve [YES]'i seçin.
Bütün
simgeleri ekrandan kaybolur.
Menüyü kapat›n.

Menü Seçenekleri ve Fabrika Ayarlar›
Aﬂa¤›daki tablolarda fabrika ayarlar› koyu renkte gösterilmiﬂtir. Farkl› iﬂlem modlar›nda menü ayarlar›n›n mevcut
olup olmad›¤› ﬂu simgeler ile gösterilmiﬂtir:
kadran› kay›t programlar›ndan birine ayarl›d›r,
kadran›

konumuna ayarl›d›r,

dü¤mesi konumundad›r

dü¤mesi

konumuna ayarl›d›r)

kadran› kay›t programlar›ndan birine ayarl›d›r,
dü¤mesi
konumundad›r)
kadran›
ayar›ndad›r,
dü¤mesi
konumundad›r)
S‹NYAL AYARI
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

Sadece
[HD DOWN-CONV]: HDV standard›nda kaydedilmiﬂ bir kaseti izlerken, HDV/DV terminalinden gelen video sinyal
ç›k›ﬂ›n› dönüﬂtürmenizi sa¤lar.
‹zlenecek kasetin
standard›

Ayar›
Ayar›
Ç›k›ﬂ yok
Ç›k›ﬂ yok
Ç›k›ﬂ yok
Ç›k›ﬂ yok

Dönüﬂtürülen video ç›k›ﬂ sinyali, orijinal kayd›n çekim h›z›n› hesaba katmayacak ve her zaman 50i
olacakt›r.
4 kanala da ses kayd› yap›lsa dahi, ç›k›ﬂ sadece 1. ve 2. kanaldan yap›lacakt›r.

KAMERA AYARI
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

modunda [36dB] kullan›lamaz.

KAYIT AYARI
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

Sadece standart definition (SD) kay›tta mevcuttur.
Sadece

[DV REC MODE]: Sadece standart definition (SD) ile kay›t yap›ld›¤›nda, SP (standart izleme) ve LP
(uzun izleme) aras›nda seçim yapabilirsiniz. LP kaset kullan›m›n› 1.5 kat artt›r›r.
Kasete ve kasetin kullan›m koﬂullar›na ba¤l› olarak, LP modunda kaydedilmiﬂ resim ve ses titreﬂebilir.
Önemli kay›tlar›n›zda SP modunu kullanman›z› tavsiye ederiz.
Ayn› kasette hem SP hem de LP modunu kulland›ysan›z, izlenen resimde titreﬂimler olabilir ve süre kodu
do¤ru iﬂlemeyebilir.
Bu kamerada, baﬂka bir cihazda LP modunda kaydedilmiﬂ (veya tam tersini)bir kaseti izliyorsan›z, ses ve
görüntü titreﬂebilir.

SES MENÜSÜ
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

Sadece standart definition (SD) kay›tta mevcuttur.
[OUTPUT LEVEL]: Ses ç›k›ﬂ sinyalinin geniﬂli¤ini ayarlayabilirsiniz.

KART ‹ﬁLEMLER‹
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

‹ndeks ekran›ndan menü aç›ld›ktan sonra:

SELECT/SET tuﬂuna bas›ld›ktan sonra:

Sadece [CAMERA SETUP] [REVIEW] ayar›n›n zaman aral›¤›nda (veya [OFF] konuma ayarlanm›ﬂ ise,
kay›ttan hemen sonra) SELECT/SET tuﬂuna bas›l›nca mümkün.
GÖSTERGE AYARI/
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

Bu ayar, VIEWFINDER COMPONENET OUT terminalinden gelen ç›k›ﬂ sinyalini de etkiler.
‹zleme modunda fabrika ayar› [OFF]'tur.

[MARKERS]: Konuya tam çerçevelemenize yard›mc› olan ekran iﬂaretlerini görüntüleyebilirsiniz. Ekranda
merkezi bir iﬂaret, yatay bir seviye iﬂareti veya bir k›lavuz görüntüleyebilirsiniz. Ayr›ca, iﬂaret göstergelerinin
yo¤unlu¤unu da ayarlayabilirsiniz ( 100).

[ASPECT GUIDE]: Konuyu tam çerçevelemenize referans olacak görünüm oran› rehberlerini seçebilirsiniz.
4:3, 13:9, 14:9, 1.66:1, 1:75:1, 1:85:1 veya 2.35:1 (Sinemaskop) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
[SAFETY ZONE]: Güvenlik aral›k rehberi ekran alan›n›n %80 veya %90'›n› kapsayan bir çerçeve gösterir.
Bunu konuyu tam çerçevelemek için referans olarak kullan›n.

S‹STEM AYARI/
Menü baﬂl›¤›

Sadece

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

S‹STEM AYARI/
Menü baﬂl›¤›

(devam›)

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

ÖZELLEﬁT‹R
Menü baﬂl›¤›

(Alt menü baﬂl›¤› ve) Ayar seçenekleri

132. sayfadaki tabloyu inceleyin
modunda, [CUSTOMIZE] menüsünde de¤il, ana menüde görünür .

Özel Ayar Preset Alt Menüsü (CUSTOMIZE
Menü baﬂl›¤›

‹ﬂlem

Sadece video çekim kayd›nda mevcuttur.

CUSTOM PRESET)

(Parametre ve) Ayar Seçenekleri

Özel Ayar ‹ﬂlevi Alt Menüsü (CUSTOMIZE
Menü baﬂl›¤›

‹ﬂlem

CUSTOM FUNCTION)

(Özel Ayar ‹ﬂlevi ve) Ayar Seçenekleri

Özel Ayar Göstergeleri
Menü baﬂl›¤›

‹ﬂlem

(Özel Ayar Göstergesi ve) Ayar Seçenekleri

Haf›zada Tutulan ve Saklanan Ayarlar
Aﬂa¤›daki liste kamera kapansa veya iﬂlem modu de¤iﬂtirilse bile korunan ayarlar›n listesini gösterir. Dahili
lityum pilin ﬂarj› tamamen biterse bütün ayarlar silinir.

Modlar›
Tv modunda enstantane h›z› ayar›
Av modunda diyafram ayar›
M Manuel modda diyafram, enstantane h›z› ayar›
Özel beyaz ayar
Poz kilidi
Poz kilidi esnas›nda diyafram, enstantane h›z› ayar›
MENU ayarlar›
TV SCREEN aç›k/kapal›

Kapal›

STANDBY Modu
HD ve SD* aras›nda de¤iﬂimi

Kapan›r
S›f›rlan›r

Ekran Göstergesi Ayarlar›
Gain ince ayar›
Gain limiti
Iris limiti

Modlar›
Tv modunda enstantane h›z› ayar›
Av modunda diyafram ayar›
M Manuel modda diyafram, enstantane h›z› ayar›
Özel beyaz ayar
Poz kilidi
Poz kilidi esnas›nda diyafram, enstantane h›z› ayar›
MENU ayarlar›
TV SCREEN aç›k/kapal›
Ekran Göstergesi Ayarlar›
Gain ince ayar›
Gain limiti
Iris limiti
Sadece

modu

Kolay Kay›ttan
di¤er AE program
moduna Geçiﬂ

AE program
modundan
Kolay Kayda geçiﬂ

Preset
Kapan›r
S›f›rlan›r

Enstantane h›z›
de¤iﬂimi*

Ekran Göstergeleri
Kay›t Esnas›nda Ekran Göstergeleri
30. ve 114. sayfalardaki ek aç›klamalar› inceleyebilirsiniz. Ekran göstergeleri ve simgelerinin ço¤u özel ayar
göstergeleri ile özelleﬂtirilebilir ( 101).

AE Program› ( 53)
Enstantane H›z›* ( 56, 58)
Diyafram* ( 56, 59)
Poz Kilidi ( 60)/ AE shift (& 60)
Cilt detay› ( 68)
Zoom konumu/Zoom h›z› ( 34)/Poz seviyesi
( 60)
Gain ( 61)
Görüntü sabitleyici ( 52)
Kay›t Standard› ( 32)
Çekim h›z› ( 42)
Kaset ‹ﬂlemi
Durdurma
Kay›t
Ç›karma
Kay›tta Bekleme
ND filtresi ( 41)
DV kontrolü ( 83)
Seçilebilir parazit azalt›c› ( 69)
Beyaz ayar› ( 63)
Özel ayar preset dosyas› ( 87)
Süper empoze karakter kayd› ( 105)
Tuﬂ/kadran kullan›m› kilitli
Merkezi iﬂaret ( 132)
Kay›t sonu arama ( 33)
Uzaktan kumanda sensöt modu ( 109)
‹ndeks yaz›m› ( 72)
Özel ayar iﬂlevi ( 95)
Foto¤raf kalitesi/boyutu (eﬂzamanl› kay›t) (
Manuel odak ( 37)
Odak limiti ( 40)
Özel Ayar tuﬂlar›( 71) / Tarih ve Saat (
Odak preset h›z› ( 39)
Renk düzeltisi ( 66)
Odaklanma mesafesi ( 37)
Peaking ( 38)
Büyütme ( 38)
Ses Patlama s›n›rlay›c› ( 49)
Alt seviye filtresi ( 103)
Ses ç›k›ﬂ› ( 81)
Kay›t modu ( 126)
Ses modu ( 47)
Ses seviye göstergesi ( 49)
Ölçüm modu ( 116)
‹lerleme modu ( 115)
Foto¤raf çekimi boyutu/kalitesi ( 110)
Kartta mevcut foto¤raf çekimi ( 110)
Diyafram de¤eri ve enstantane h›z›
Flaﬂ ( 117)
Odak ve poz kilidi ( 112)
Spot AE çerçevesi ( 116)
M Manuel modda.

110)

26)

‹zleme Esnas›ndaki Ekran Göstergeleri
Ses monitörü ( 81)
Ses ç›k›ﬂ› ( 81)
Özel ayar iﬂlevi ( 95)
Özel ayar tuﬂlar› ( 71)
Veri kodu ( 108)
Tarih arama ( 108)/ ‹ndeks arama (
sonu arama ( 33)
Kay›t standard› ( 32)
Çekim h›z› ( 42)
Kaset iﬂlemi ( 105)
Kay›t
Kay›tta bekleme
Durdurma
Ç›karma
‹zleme
‹zlemede bekleme
H›zl› ileri sarma
Geri sarma
H›zl› ileri/geri izleme
‹zleme (iki kat h›zl›)
‹zleme (iki kat h›zl›)
‹leri kare atlama
Kullan›c› bit ( 46)
Ses seviye göstergesi ( 49)
Slayt gösterisi ( 118)
Korumal› resim ( 121)
Resim numaras› ( 111)
Ekrandaki resim/toplam resim say›s› (
Histogram ( 119)
Exif bilgisi simgeleri ( 124)
Kay›t tarihi ve saati
Foto¤rafa ekli özel ayar preset verisi (
Foto¤raf kalitesi/boyutu
AE Program› ( 53)
Ölçüm modu ( 116)
AE de¤iﬂmi ( 60)
Foto¤raf boyutu ( 110)
Dosya boyutu
Diyafram ( 56, 59)
Enstantane h›z› ( 63)
Beyaz ayar› ( 63)
Flaﬂ ( 117)

107) / Kay›t

110)

90)

Yan Panel
Time code ayar›
Time code
senkronizasyon ayar›
HD/SD SDI
terminalinden ç›kan video
giriﬂ sinyali

Time Code

Kaset sonuna geldi
Kalan pil ﬂarj›
Genlock
Ses seviye göstergesi

Ekrana Gelen Mesajlar›n Listesi
Mesaj

Anlam›
Haf›za kart› hatas› oluﬂtu. Kamera görüntüyü kaydedemiyor veya
oynatam›yor. Hata geçici olabilir. mesaj 4 saniye içinde ekrandan
kaybolur ve
k›rm›z› renkte yanarsa, kameray› kapat›n, kart›
ç›kar›n ve tekrara tak›n.
simgesi yeﬂil renge dönerse, kayda/
izlemeye devam edebilirsiniz.
Haf›za kart› dolu. Boﬂ alan yaratmak için baz› resimleri silin veya haf›za kart›n› yenileyin.
Piller bitmiﬂtir. Yeni pil grubu tak›n veya pilleri ﬂarj edin
DV kablosu ba¤l› de¤il veya ba¤lan›lan dijital cihaz kapal›
Kamerada nem yo¤unlaﬂmas› tespit edildi
Telif hakk› korumal› bir kaseti kaydetmeye çal›ﬂt›n›z. Analog line-in
kay›t esnas›nda anormal sinyaller al›nd›¤›nda veya telif hakk› korumal›
kasetin analog-dijitalden dönüﬂümü esnas›nda da görülür
Telif hakk› korumal› bir kaseti izlemeye çal›ﬂt›n›z.
Video kafalar› kirli. Video kafalar›n› temizleyin.
Kameran›n sahip oldu¤undan farkl› bir standartta kaydedilmiﬂ bir
kaseti izlemeye çal›ﬂt›n›z.
Kamerayla uyumsuz bir video sinyali girmeye çal›ﬂt›n›z (örne¤in 720p)
Klasör ve dosya numaralar› maksimum de¤erine ulaﬂt›.
Kameraya haf›za kart› tak›lmam›ﬂ.
Haf›za kart›na görüntü kayd› yap›lmam›ﬂ.
‹zleme standard› kamerada önceden kay›tl›ysa, bu ayardan farkl› bir
standartta kaydedilmiﬂ bir video sinyal giriﬂi yapmaya çal›ﬂt›n›z.
‹zleme standard› kamerada önceden kay›tl›ysa, bu ayardan farkl› bir
standartta kaydedilmiﬂ bir kaseti izlemeye çal›ﬂt›n›z.
Kamera kaseti korumak için durdu. Kaseti ç›kar›p tekrar tak›n
Saat dilim, tarih ve saat ayarlar›n› yapmad›n›z. Bu ayarlar yap›lana
kadar, her kamera aç›ld›¤›nda bu mesaj ekrana gelecektir.
Kaset sonuna geldi. Kaseti geri sar›p ve yeni bir kasetle de¤iﬂtirin
SD/SDHC haf›za kart› korumal›. Kart› de¤iﬂtirin veya LOCK koruma
dü¤mesini aç›n.
Kaset korumal›. Kaseti de¤iﬂtirin veya koruma dü¤mesinin konumunu
de¤iﬂtirin.
Görüntü dosyas› zarar görmüﬂ veya bu bilgisayarla uyumlu (JPEG)
olmayan bir s›k›ﬂt›rma yöntemi kullan›yor.

Kameran›n Kullan›m› ve Bak›m›
Kamera Kullan›m Önlemleri
Kameran›z› vizörden, LCD panelden veya mikrofondan tutarak taﬂ›may›n.
Kameran›z› s›cak yerlerde, araba bagaj› / kabini gibi direkt gün ›ﬂ›¤› ald›¤›nda çok ›s›nabilen yerlerde
ve nemli ortamlarda b›rakmay›n.
Kameran›z› televizyon, plazma televizyon veya cep telefonu gibi, yüksek manyetik veya elektrik alan›
oluﬂturan cihazlar›n yak›n›na koymay›n.
Objektif veya vizörü kuvvetli ›ﬂ›k kaynaklar›na yöneltmeyin. Kameran›z› çok parlak cisimlere do¤rultulmuﬂ
halde b›rakmay›n.
Kameran›z› tozlu veya kumlu ortamlarda b›rakmay›n. ‹çeri girecek toz veya kum kameraya veya tak›l› kasete
zarar verebilir. Ayn› durumdan dolay› objektif de zarar görebilir.
Kameran›z sudan korumal› de¤ildir (waterproof). Kamera içine s›zan su, çamur veya tuzlu su kasete ve
kameraya zarar verebilir.
Iﬂ›kland›rma cihazlar›n›n oluﬂturaca¤› yüksek s›cakl›klara dikkat edin.
Kameray› sökmeyin. Kamera düzgün çal›ﬂm›yorsa bak›m› yetkili tamir elemanlar›nca yap›lmal›d›r.
Kameraya dikkatli davran›n, darbe veya titreﬂim kamera zarar verebilece¤inden, bu gibi durumlardan
uzak durun.
Ani ›s› de¤iﬂimlerinden uzak durun. Kameran›n aniden s›cak veya so¤u¤a ç›kar›lmas› nem yo¤unlaﬂmas›na
neden olur ( 142).

Saklama
Kameray› uzun süre kullanmay› düﬂünmüyorsan›z, tozsuz, düﬂük nemli ve 30 C'den daha fazla ›s›s› olmayan
bir mekanda saklay›n.
Tekrar kullanmaya baﬂlad›¤›n›zda, kamera iﬂlevlerini do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›klar›n› kontrol etmek için çal›ﬂt›r›n.

Temizleme
Kamera Gövdesi ve Objektif
Yumuﬂak ve kuru bir bezle temizleyin. Temizlik için asla tiner gibi çözücü maddeler veya kimyasal
temizleyiciler emdirilmiﬂ bezleri kullanmay›n.
LCD Ekran
Temizlik için, gözlük temizleme amac›yla üretilen ve piyasadan temin edilebilen özel mendilleri kullan›n.
Asla temizlik spreyi veya s›v›lar› kullamay›n. Bu tür maddeler LCD ekran›n üzerindeki kaplamaya zarar
verebilir.
Ani s›cakl›k de¤iﬂimlerinden sonra ekranda nem damlac›klar› oluﬂabilir. Bunlar› kuru ve yumuﬂak bir
bezle silin.

Vizör

Koruma kapa¤›n› aç›n (örn. Küt uçlu bir tornavidayla)
Pamuklu bezle cam› silin.
Koruma kapa¤›n› tekrar tak›n.
Temizlerken cam› çizmemeye dikkat edin.

Pil Gruplar›n› Kullan›rken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tehlike!
Pil Gruplar›n› Dikkatli Kullan›n
Pilleri ateﬂten uzak tutun. (Aksi halde patlama tehlikesi vard›r.)
Pilleri 60°C yüksek s›cakl›kta bulundurmay›n, kalorifer üzeri veya araba içi gibi çok ›s›nabilecek
ortamlarda saklamay›n.
Pilleri sökmeyin, kurcalamay›n, içinde de¤iﬂiklik yapmay›n.
Pilleri f›rlatmay›n ve ezmeyin.
Pilleri ›slatmay›n.
Tam ﬂarj edilen piller bile, zaman içinde kendili¤inden deﬂarj olur. Bu durumun çekimde aksakl›k
yaratmamas› için, kamera pillerini, kullanaca¤›n›z gün veya bir gün öncesinden tam ﬂarj etmenizi öneririz.
Piller kullan›lm›yorsa koruyucu kapaklar tak›l› tutulmal›d›r. Metal cisimlerin pil kontaklar›na de¤mesi k›sa
devreye ve pillerin zarar görmesine neden olabilir.
Ba¤lant› noktalar›n›n kirli olmas› kamera ile pil aras›nda temass›zl›k oluﬂturabilir. Kuru ve yumuﬂak bir
bezle düzenli aral›klarla olarak temizlik yap›lmal›d›r.
Pillerin ﬂarjl› halde bir y›l veya daha fazla süreyle kullan›lmadan saklanmas›, pil ömrünü k›saltacak veya
performans›n› olumsuz etkileyecektir. Uzun süre saklanacak pillerin tam olarak deﬂarj edildikten sonra
30°C daha serin bir yerde saklanmas›n› öneriyoruz. Daha uzun süre saklanacak pillerin y›lda en az bir
kez tam ﬂarj-deﬂarj edilmeleri uygundur. Birden fazla pil grubunuz varsa, saklama için yukar›daki iﬂlemleri,
pil gruplar›n›n tümüne uygulaman›z önerilir.
Normal kullan›m s›cakl›¤› 0-40 °C olsa da, en iyi sonuçlar 10-30 °C aras›nda elde edilir. So¤uk havalarda
pil performans› geçici olarak düﬂecektir. Bu durumlarda pilleri kullanmadan önce cebinizde ›s›tman›z
yararl›d›r.
Piller tam ﬂarj olduktan sonra normal s›cakl›klarda bile k›sa sürede tükeniyorsa kullan›m ömürleri dolmuﬂ
olabilir ve bu durumda de¤iﬂtirilmeleri gerekecektir.

Pil Giriﬂ Kapa¤› Hakk›nda
Pil grubu koruyucu kapa¤›n›n üzerinde
ﬂeklinde bir delik bulunmaktad›r. Bu delik ﬂarjl› ve boﬂ pil gruplar›n›n
ay›rt edilmesi için kullan›labilir. Örne¤in, kapak ﬂarjl› pilleri iﬂaretlemek için deli¤in alt›ndan mavi etiket görünecek
ﬂekilde tak›labilir.
Pil grubunun arka yüzü

Terminal Kapa¤› Tak›l›ﬂ›
ﬁarjl›

Boﬂ

Kaset Kullan›m Önlemleri
Kaseti kulland›ktan sonra geri sar›n. Kaset gevﬂer veya zarar görürse içindeki resim ve ses de zarar görebilir.
Kaseti kutsuna geri koyun ve yukar›da bir yerde saklay›n. Uzun süre sakl› olan kasetleri ara s›ra iler/geri
sar›n.
Kaseti iﬂiniz bittikten sonra kamerada b›rakmay›n.
Bantla tutturdu¤unuz kasetleri veya standart d›ﬂ› kasetleri kullanmay›n, kameray› bozabilir.
Eski kasetleri kullanmay›n, video kafalar› zarar görebilir.
Kasetin içine herhangi bir metal vb. cisim sokmay›n, etraf›n› bantlamay›n.
Kasete dikkatli bak›n. Düﬂürmeyin veya darbelerden uzak tutun, kay›tlar›n›z ciddi zarar görebilir.
Haf›za iﬂlevine sahip kasetler, metal plateli giriﬂler kullan›m sonucu kirlenebilir. Giriﬂleri her 10 kullan›mda
bir pamuklu bezle temizleyin. Bu kamera haf›za iﬂlevini desteklemez.

Kasetin Kazara Silinmesinin Engellenmesi
Kasetin silinmesini engellemek için kaset üzerindeki
mandal› sola çevirin. (Bu dü¤menin üzerindeki etikette
genellikle SAVE veya ERASE OFF yazar)
Kay›t modunda korumal› bir kaset yüklerseniz, ekranda
4 saniye boyunca “THE TAPE IS SET FOR ERASURE”
mesaj› görünür ve “
” yan›p sönmeye baﬂlar. Bu
kaset üstüne kay›t yapmak istiyorsan›z, mandal› sa¤a
kayd›r›n.

Haf›za Kartlar›
Haf›za kart›na kay›tl› resimleri bilgisayara aktarmak için piyasadan temin edebilece¤iniz kart okuyucu veya
PC/PCMCIA haf›za kart› adaptörünü al›n.
Haf›za kart›n› kamerada baﬂlat›n. Baﬂka bir cihazda, örne¤in bilgisayarda baﬂlat›lan kartlar düzgün
çal›ﬂmayabilir.
Kartlardaki verilerinizi düzenli olarak bilgisayar›n›zdaki sabit diske veya baﬂka bir ortama yedekleyin. Statik
elektrik etkisi ile kartlardaki bilgiler silinebilir veya bozulabilir. Canon Inc. bozulan veya silinen veriler için
hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Haf›za kartlar›n› yüksek manyetik alanlar›n bulundu¤u yerlere yaklaﬂt›rmay›n.
Kartlar› yüksek s›cakl›k ve neme maruz kalacaklar› ortamlarda bulundurmay›n.
Haf›za kartlar›n› söküp içlerini açmay›n.
Kartlar› e¤ip bükmeyin, ›slatmay›n ve darbelerden koruyun.

Haf›za kart›n› s›cak ve so¤uk mekanlara taﬂ›nmas›, yüzeyde ve içeride nem yo¤unlaﬂmas›na neden olabilir.
Kartta nem yo¤unlaﬂmas› olursa, kart› su damlac›klar› kendili¤inden kuruyana kadar ayr› bir yerde tutun.
Ba¤lant› noktalar›n› ellemeyin ve kirletmeyin.
Haf›za kartlar›n› takarken, yuvaya do¤ru yönde soktu¤unuzdan emin olun. Kart› ters yönde takmak ve
yuvaya zorlamak hem karta hem de video kameran›za zarar verebilir.
Haf›za kart›n›n üzerindeki etiketi sökmeyin, üzerine baﬂka etiketler yap›ﬂt›rmay›n.
Görüntü dosyalar›n› silerken veya haf›za kart›n› baﬂlat›rken sadece dosya yerleﬂim tablosu de¤iﬂir,
verinin kendisi gerçekten silinmez. Haf›za kart›n› elden ç›kar›rken gerekli önlemleri al›n. Örne¤in
kiﬂisel bilgilerinizin iste¤iniz d›ﬂ›nda baﬂkalar› taraf›ndan görülmesini istemiyorsan›z, haf›za kart›na
fiziksel olarak zarar verin.
SD/SDHC haf›za kartlar›nda kart üzerine yaz›lmas›n› engelleyen veya kart›n kazara
silinmesini engelleyen bir dü¤me vard›r. Haf›za kart›n› yazmaya karﬂ› korumak için
LOCK dü¤mesini ayarlay›n.

LOCK dü¤mesi

Dahili ﬁarj Edilebilir Lityum Piller Hakk›nda
Bu kamerada tarih, saat ayar›n› ve di¤er ayarlar› koruyan dahili ﬂarj edilebilir piller vard›r.Dahili pil kameray›
her kullan›ﬂ›n›zda ﬂarj olur. Ancak, kameran›n k›sa süreli kullan›mlar›nda veya cihaz› 3 aydan fazla bir süre
kullanmad›¤›n›zda, pil ﬂarj› tamamen biter.
Dahili pili yeniden ﬂarj etmek için:
Kompakt güç adaptörünü kameraya ba¤lay›n, kamera kapat›n ve en az 24 saat bu ﬂekilde prizde tak›l›
tutun.

Video Kafalar›
Ekranda “HEADS DIRTY, USE CLEANING CASETTE” göründü¤ünde, izleme esnas›nda parazitlenme,
görüntü kopukluklar› (yaklaﬂ›k 0.5 saniye) gözlemledi¤inizde, HDV standard›nda kaydedilmiﬂ bir kaseti
izlerken görüntü kay›yor, ses k›s›l›yor veya kapan›yorsa bu video kafalar›n›n kirlendi¤ini ve temizlenmesi
gerekti¤ini gösterir.
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için video kafalar›n› s›k s›k Canon DVM-CL Dijital Video Kafa Temizleme
Kasetleri veya piyasadan temin edebilece¤iniz kuru temizleyiciler ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Video kafalar›n› temizledikten sonra dahi, kirli kafalarla kaydetti¤iniz çekimleri düzgün bir ﬂekilde
izleyemeyebilirsiniz.
Islak türde kaset temizleyicileri kullanmaman›z› tavsiye ederiz. Kameran›z zarar görebilir.
Kafalar temizlendikten sonra da görüntü iyileﬂmiyorsa, ar›za var demektir. En yak›n Canon yetkili servisine
baﬂvurun.

Nem Yo¤unlaﬂmas›
Kameran›n so¤uk bir yerden s›cak bir yere h›zla taﬂ›nmas›, iç yüzeylerde nem damlac›klar› oluﬂturabilir. Nem
yo¤unlaﬂmas› tespit edildi¤inde kameray› kullanmay› durdurun. Kameray› bu durumda kullanmaya devam etmek
cihaza zarar verebilir.

Nem Yo¤unlaﬂmas› Aﬂa¤›daki Durumlarda Oluﬂabilir:
Kamera klimal› bir mekandan, s›cak ve nemli havaya ç›kar›ld›¤›nda
Kamera so¤uk bir yerden s›cak bir odaya taﬂ›nd›¤›nda
Kamera çok nemli bir odada b›rak›ld›¤›nda
So¤uk bir oda aﬂ›r› h›zl› ›s›t›ld›¤›nda
Nem yo¤unlaﬂmas›ndan kaç›nmak için:
Kamerada tak›l› kaseti ç›kart›n ve kameray› hava geçirmeyen
plastik bir torba içine koyarak taﬂ›y›n.
Nem yo¤unlaﬂmas› tespit edildi¤inde:
Kamera otomatik olarak kapanacak, yaklaﬂ›k 4 sn. boyunca ekranda “CONDENSATION HAS BEEN
DETECTED” görünecek ve
yan›p sönecektir.
Kameraya kaset tak›l›ysa, ekranda “REMOVE THE CASETTE” görünür ve
yan›p sönmeye baﬂlar.
Kaseti derhal kameradan ç›kart›n ve kaset kompart›man› kapa¤› aç›k b›rak›n. Kaseti kamera içinde
b›rakmak onun zarar görmesiyle sonuçlanabilir.
Kamera nem yo¤unlaﬂmas› alg›lad›¤›nda, kaseti takman›za izin vermez.
Kameray› yeniden kullanmaya baﬂlamadan önce:
Kameradaki nem damlac›klar›n›n buharlaﬂma süresi yaklaﬂ›k 1 saattir. Genel bir kural
olarak, kameray› yeniden kullanmaya baﬂlamadan önce 1 saat bekleyin.

Kameran›n Seyahat S›ras›nda Kullan›lmas›
Güç Kayna¤›
Kameran›z›n güç adaptörü, kameray› çal›ﬂt›rmak veya ﬂarj için 100 ve 240 V AC, 50/60HZ aral›¤›nda ﬂebeke
voltaj› ile kullan›labilir. Deniz aﬂ›r› kullan›mdan önce yetkili bir Canon Servis Merkezine baﬂvurarak bilgi al›n›z.

TV Ekran›ndan ‹zleme
Çekimleriniz ancak PAL sistemi kullanan bir TV üzerinden izlenebilmektedir. PAL Televizyon sistemi aﬂa¤›daki
ülkelerde kullan›lmaktad›r:
Avrupa: Bütün Avrupa ilkeleri ve Rusya. Amerika: Sadece Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Frans›z bölgeleri
(Frans›z Ganas›, Guadelup, Martinik vb.). Asya: Asya ülkelerinin ço¤u (Japonya, Filipinler, Güney Kore,
Tayvan ve Myanmar hariç). Afrika: Bütün Afrika ülkeleri ve adalar›. Avustralya/Okyanusya: Avustralya,
Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine: Pasifik adalar›n›n ço¤u (Mikronezya, Samo, Tonga ve Guam ve Amerikan
Samoa gibi ABD bölgeleri hariç).

Ar›za Tespit
Kameran›zla ilgili bir sorun ç›kt›¤›nda ilk önce aﬂa¤›daki kontrol listesine baﬂvurun. E¤er sorun devam ediyor
veya çözülemiyorsa yetkili bir Canon Servis Merkezi'nden yard›m al›n.

Güç Kayna¤›
Sorun

Neden

Kamera aç›lm›yorsa
Pillerin ﬂarj› bitmiﬂ olabilir.
Kamera kendili¤inden kapan›yorsa Güçten tasarruf iﬂlevi etkinleﬂti
Ekran aç›l›p kapan›yorsa
Pil ömrü tükenmiﬂ

Çözüm
Pilleri ﬂarj edin veya kameraya dolu piller tak›n.

Kameray› aç›n
Pili yenileyin veya ﬂarj edin

Kay›t / ‹zleme
Sorun

Neden

Tuﬂlar çal›ﬂm›yorsa
Kameray› yeniden aç›n.
Ekranda simgesi yan›p sönüyorsa Nem yo¤unlaﬂmas› tespit edildi.
Ekranda “REMOVE THE
Kamera kaseti korumak için durdu.
CASETTE” yaz›s› görünüyorsa

Çözüm
Bir kaset tak›n.
‹lgili sayfaya baﬂvurunuz.
Uzaktan kumanda modlar›n›
de¤iﬂtirin.

Uzaktan kumanda çal›ﬂm›yorsa Kamera ve uzaktan kumanda ayn›
Kaseti ç›kar›p yeniden tak›n.
uzaktan kumanda sensörüne ayarlanmam›ﬂ
Pilleri de¤iﬂtirin
Ekranda anormal yaz› ve simge
karakterleri belirirse

Bu video kamera mikro-bilgisayar
kullan›r. D›ﬂ sesler veya statik
elektrik ekranda anormal
karakterlerin belirmesine neden
olabilir.

Bu durumlarda, kameran›n güç
kayna¤› ile ba¤lant›s›n› kesin ve
k›sa bir süre sonra yeniden ba¤lay›n.
Sorun devam ederse, güç kayna¤›
ba¤lant›s›n› kesin ve [SYSTEM
SETU
[RESET ALL]
ayar›n› kullanarak tüm kamera
ayarlar›n› s›f›rlay›n.

Kay›t
Sorun
Neden
[LED] seçene¤i kapal› [OFF]
POWER kadran› OFF konumunda
de¤il ancak POWER göstergesi kapal› konumda
Ekrana görüntü gelmiyorsa
Ekranda “SET TIME ZONE,
DATE AND TIME” mesaj›
beliriyorsa

START/STOP tuﬂuna bas›larak
kayda geçilemiyor

POWER kadran›n› kay›t
programlar›ndan birine getirin.
Saat dilimi, tarih ve saat
ayarlanmam›ﬂ, veya dahili lityum
pilin ömrü tükenmiﬂ.

Kaset tak›l› de¤il
POWER kadran› kay›t
programlar›ndan birinde de¤il.
Koruma dü¤mesi LOCK iﬂlem
yap›lmas›n› engelliyor.

Kamera odaklanam›yor

Otomatik odaklama bu konuyu odaklayam›yor olabilir.

Vizör ayar› yok

Tally lambas› yanm›yor

Objektif kirli olabilir.
[TALLY LAMP] menüde [OFF]
konumuna ayarlanm›ﬂ

Çözüm
[LED] seçene¤i farkl› bir konumu
ayaray›n
POWER kadran›n› kay›t
programlar›ndan birine getirin.
Zaman dilimi, tarih ve
saat ayarlar›n› yap›n. Yedekleme
pilini de¤iﬂtirin veya 24 saat
boyunca POWER kadran›n›
kapal› OFF konumda tutarak ﬂarj
edin. Tarih ve saat ayarlar›n›
yeniden yap›n.
Kameraya kaset tak›n.
kadran›n› kay›t
programlar›ndan birine getirin.
Koruma mandal›n› sola kayd›r›p
LOCK korumas›n› kald›r›n.
Manuel odaklan›n
Diopter ayar› ile vizör netli¤ini
düzeltin.
Objektifi temizleyin.
[TALLY LAMP] ayar›n› [ON] veya
[BLINK] ayr›na getirin

Kay›t
Sorun

Neden
Çözüm
Karanl›k bir sahnedeki parlak bir
Av modunda F5.6 - F8.0 kay›t
›ﬂ›k, ekranda düﬂey bir ›ﬂ›k çubu¤u yap›n
belirmesine neden olabilir. Bu bir
ar›za de¤ildir.
Diopter ayar› ile vizör netli¤ini
Vizördeki görüntü çok bulan›ksa Vizör ayar› yap›lmam›ﬂ
düzeltin.
Giriﬂ kanal seçim dü¤mesi do¤ru INPUT SELECT dü¤mesini do¤ru
Ses kaydedilemiyor
konuma ayarlanmam›ﬂ
konuma ayarlay›n
XLR giriﬂine ba¤l› mikrofonun phantom +48V dü¤mesini ON konumuna
adaptörüyle güçlendirilmesi gerekiyor. getirin
Ekranda dikey bir ›ﬂ›k çubu¤u
beliriyorsa

Ses çok düﬂük seviyede
kaydedilmiﬂse

REC LEVEL dü¤mesi M konumuna Ses seviye ayar›n› do¤ru yap›n
ayarl› ve kay›t seviyesi aﬂ›r› düﬂük
Mikrofon seviyesi aç›kt›r
FRONT MIC ATT. dü¤mesini veya
OFF konuma getirin.

‹zleme
Sorun
Neden
Çözüm
Kameray› VCR/PLAY moduna
‹zleme tuﬂuna bas›l›nca oynat›m Kamera kapal› veya VCR/PLAY
moduna ayarl› de¤il
ayarlay›n
baﬂlam›yor
Kaseti tak›n
Kaset tak›l› de¤il
Video kafalar›n› temizleyin.
Video kafalar› kirli.
Kaset sar›yor ancak TV
ekran›nda görüntü yok
Telif hakk› korumal› bir kaset
‹zlemeyi/kayd› durdurun
izlemeye veya kaydetmeye çal›ﬂt›n›z

HDV standard›nda kaydedilmiﬂ
bir kaseti izlerken video paraziti
duyuluyorsa, ses bozuksa veya
kaset okunam›yorsa

Video ç›k›ﬂ kablosu do¤ru
ba¤lanmam›ﬂ

Video kablosunun do¤ru
tak›ld›¤›ndan emin olun

Video kafalar› kirli

Kuru bir kaset temizleyicisi ile
kafalar› temizleyin

Haf›za kart› ‹ﬂlemleri
Sorun

Neden

Haf›za kart› yuvaya tak›lam›yorsa Kart› yanl›ﬂ yönde tak›yorsunuz.
Karta kay›t mümkün olmuyorsa

Kart tak›l› de¤il

Çözüm
Kart› ters çevirin ve yuvaya
yerleﬂtirin.
Kart tak›n

Yeni kart tak›n veya gereksiz dosyalar› silerek yer kazan›n
Haf›za kart› dolu olabilir.
Haf›za kart› baﬂlat›lmam›ﬂ.
Haf›za kart›n› baﬂlat›n.
Dosya ve klasör numaralar› en yüksek [FILE NOS.] ayar›n› [RESET]'e
de¤ere ulaﬂm›ﬂ durumda olabilir.
ayarlay›n ve yeni bir kart tak›n

Resim silinemiyorsa

POWER kadran› veya
(kart/
POWER kadran›n› VCR/PLAY
kaset) dü¤mesi düzgün ayarlanmam›ﬂ.konumuna veya TAPE/CARD
dü¤mesini
konumuna getirin
Korumay› iptal edin.
Resim koruma alt›nda.
SDCH veya SD haf›za kart›, yazmaya Haf›za kart› üzerindeki yazmaya karﬂ›
karﬂ› koruma dü¤mesi do¤ru konuma korumu dü¤mesinin konumunu de¤iﬂtirin.
ayarlanmam›ﬂ.

Ekranda
simgesi k›rm›z›
renkte yan›p sönüyorsa

Kart hatas› oluﬂtu.

Karttaki kay›tlar izlenemiyorsa

Kameray› kapat›n. Haf›za kart›n›
ç›kar›n ve yeniden tak›n. Iﬂ›k yan›p
sönmeye devam ederse kart› s›ralay›n.

LCD Ekran Hakk›nda
LCD ekran en ileri teknolojik beceriler kullan›larak üretilmiﬂtir, %99.99'dan fazla piksele sahiptir. Bu piksellerin
%0.01'den az›, nadiren yanabilir ve ekranda siyah, k›rm›z›, yeﬂil ve mavi noktalar oluﬂabilir. Bunun kay›tl›
resme hiçbir etkisi yoktur ve bir ar›za de¤ildir.

Sistem ﬁemas›

(Baz› parçalar her sat›ﬂ bölgesinde bulunmayabilir)

Uzaktan
Kumanda Zoom

Omuz Ask›s›

Uzaktan
Kumanda Zoom

Çekim Tak›m›

Kablosuz
Kontrolör
Speedlite Flaﬂ
Haf›za Kart›
(SD/SDHC/MMC)

Göz deste¤i
Pil Video Iﬂ›¤›
Taﬂ›t Pil
Adaptörü

Filtre Seti
Pil Grubu
Kompakt
Güç Adaptörü

Geniﬂ Dönüﬂtürücü

Pil Grubu
Dual Pil ﬁarj
Cihaz›/Tutucu
MiniDV Video
Kaset
Video Kablosu

Sistem Çantas›

Stereo
Video Kablosu

SCART
Adaptörü

Tripod Adaptör Zemini
Ekran/TV

Tripod Adaptör
Zemini

DV Kablosu

Dijital Cihaz

Ayr› Olarak Sat›lan Aksesuarlar
Özgün Canon Aksesuarlar›n› Kullanman›z› Öneririz
Bu ürün en yüksek performans›n›, özgün 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›n›n kullan›m›ndan kaynaklanan ar›zalar da garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Bu gibi ar›zalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.

Pil Gruplar›
Tercihinize ba¤l› olarak BP-950G de mevcuttur.
BP-970G, BP-950G’den %35 daha fazla
kapasiteye sahiptir.

CB-920 Taﬂ›t Pil Adaptörü
Taﬂ›t pil adaptörünü, kameray› veya pilleri
hareket halindeyken ﬂarj etmenizi sa¤lar. Taﬂ›t
pil adaptörü araban›n çakmak soketine girer ve
12-24 DC sarf eder.

FS-72U Filtre Seti
Zorlu ›ﬂ›kland›rmal› ortamlarda, mor ötesi, nötral yo¤unluk
ve döngüsel polarizasyon size yard›mc› olur.

HC-4200 Sistem Çantas›
Sert, kilitlenebilir ve tarz sahibi bu çanta kameran›z› nakliye
ve saklama esnas›nda korur.

TA-100 Tripod Adaptörü
TA-100 ile kameray› XH G1S/XH A1S ‹LE kolayl›kla
tripoda takabilir ve ç›karabilirsiniz.

SBR-1000 Çekim Kuﬂa¤›
SBR-1000’ü boyun ask›s›na ek olarak, bir di¤er kamera
deste¤i olarak kullanabilirsiniz, kamera a¤›rl›¤›n› ve
dolay›s›yla titreﬂim riskini azalt›r.

BP-950G

BP-950G

CG-910 Dual Pil ﬁarj›/Tutucusu
CH-910 iki pil grubunu arka arkaya ﬂarj edebilir. CH-910’u
ﬂarjl› pillerle birlikte kameraya ba¤lay›p ﬂarj edilmesini
sa¤layabilirsiniz. ‹ki pil grubu ekledi¤inizde, pil güç
kayna¤›na müdahale etmeden de¤iﬂebilir.
Belirtilen pil gruplar›n›n ﬂarj edilmesinde kullan›l›r.
Pil Grubu
BP-950G
BP-970G

ﬁarj Süresi
280 dk.
380 dk.

ZR-2000 Zoom Remote Controller
ZR-2000 Canon kameran›n LANC.
giriﬂine
ba¤land›¤›nda, kayd› baﬂlatmak veya durdurmak,
zoom, odak gibi iﬂlevleri kontrol edebilirsiniz. Bu,
kameray› tripoda ba¤lay›p, maksimum çekim sabitli¤i
istedi¤inizde kullanabilece¤iniz bir aksesuard›r.

Özgün Canon aksesuarlar›n›n üzerinde yandaki simge bulunur. Canon video cihazlar›n› kullan›rken,
üzerinde ayn› simgeyi taﬂ›yan özgün parça ve aksesuarlar›n kullan›lmas›n› öneriyoruz.

Teknik Özellikler
XH G1S / XH A1S
Sistem
Video Kay›t Sistemi

Ses Kay›t Sistemi
Televizyon Sistemi
Kaset Format›
Kaset H›z›
Maksimum Kay›t Süresi
(60 dk. Kaset)
H›zl› ‹leri/Geri Süresi
Resim Sensörü

Vizör
LCD Ekran
Mikrofon
Objektif

Objektif Yap›land›rmas›
Filtre Yar›çap›
AF Sistemi
Beyaz Ayar›
Minimum Ayd›nlatma
Önerilen Ayd›nlatma
Konu Ayd›nlatma Menzili
Görüntü Sabitleyici

Döner kafa, Sarmal kafa, dijital kay›t
High Definition Video 1080i
Tüketici Dijital VCR SD sistemi
MPEG-1 ses katman› 2, 16 bit (48kHz), Aktar›m h›z›: 384 kbps (2kanal)
PCM dijital ses, 16 bit (48 Hz) veya 12 it (32 kHz)
High Definition Video (HDV) 1080/50i
CCIR standard› (625 çizgi, 50 alan) PAL renk sinyali
“MiniDV iﬂareti taﬂ›yan kasetler
18.83 mm/s
SP: 18:83 mm/s, LP: 12:57 mm/s
60 dk.
SP: 60 dk., LP: 90 dk.
Yaklaﬂ›k 2 dk. 20 sn. (60 dk. Kaset ile)
1/3-inç CCD x 3 (yatay piksel de¤iﬂimi), yaklaﬂ›k 1.670.000 piksel
Etkin Pikseller: HD yaklaﬂ›k 1.560.000
SD 16:9 yaklaﬂ›k 1.560.000
SD 4:3 yaklaﬂ›k 1.170.000
0.57 inç geniﬂ, 16:9 oranl› TFT renkli, yaklaﬂ›k 269.000 nokta
2.8 inç geniﬂ 16:9 oranl› TFT renkli, yaklaﬂ›k 207.000 nokta
Stereo elektret, Cross-layout mikrofon
f=4.5=90 mm, F71.6-3.5, 20x power zoom
35 mm eﬂde¤erinde:
[HD], [SD16:9], 16:9 foto¤raf çekimi: yaklaﬂ›k 32.5-650 mm
[SD4:3], 4:3 foto¤raf çekimi, yaklaﬂ›k 39.8-796 mm
11 grup halinde 16 eleman (1 asperik ö¤e)
72 mm
Otomatik odak, odak halkas› ile manuel odak
Otomatik beyaz ayar›, pre-set beyaz ayar› (iç mekan, d›ﬂ mekan), özel
beyaz ayar› veya renk ›s›s› ayar›
0.3 lx (50i/25F modu, Manuel Mod, Enstantane H›z› 1/3, F.1.6, Gain 18 dB)
100 lx’de fazla
0.3 – 100.000 lx (50i/25F)
Optik De¤iﬂimli Görüntü Sabitleyici

Haf›za Kart›
Kay›t Ortam›
Karttaki Resimlerin Boyutu
Dosya Format›
Resim S›k›ﬂt›rma Yöntemi

SDHC (SD High Capacity) haf›za kart›, SD haf›za kart›, MultiMedia Kart (MMC)*
1920 x 1080, 1440 x 1080, 848 x 480, 640 x 480 piksel
Design Rule for Camera system /DCF), Exif 2.2** uyumlu, DPOF uyumlu
JPEG s›k›ﬂt›rma (Süper ‹nce, ‹nce; Normal

* Kamera iﬂlevleri SD/SDCH haf›za kartlar›yla en fazla 16 GB’a kadar test edilmiﬂtir. Bütün haf›za kartlar›nda
performans garantisi yoktur.
** Bu kamera Exif 2.2 (“Exif Print”) destekler. Exif Print, kamera ve yaz›c› aras›ndaki iletiﬂimi artt›ran bir standartt›r.
Exif-Print uyumlu bir bilgisayara ba¤lan›ld›¤›nda, kameran›n çekim an›ndaki resim verisi kullan›l›r, iyileﬂtirilir ve en
yüksek kalitesinde bast›r›l›r.

Terminaller
Video Terminalleri

A/V1:

Ses Ç›k›ﬂ Teminalleri

A/V1:

Ses Giriﬂ Terminalleri

HDV/DV Teminali
Kulakl›k Terminali
LANC Terminali
GENLOCK Terminali
TIME CODE Terminali
HD/SD-SDI Terminali

Parça Giriﬂleri

3.5 mm mini jack (ses ve video), VIDEO 2: BNC jack (sadece video)
1 Vp-p/75 ohm dengelenmemiﬂ
3.5 mm mini jack (ses ve video)
-12 dBV (47 kohm yük, ç›k›ﬂ seviyesi 1Vrms, full-scale -12 Db) / 3 kohm veya aﬂa¤›s›
MIC:
3.5 stereo mini jack (dengelenmemiﬂ), ATT: 20 dB
Hassasiyet: -66 dBV (manuel ses merkezi, full scale – 12 dB) / 600 ohm
A/V1
3.5stereo mini jack (ses ve video)
Hassasiyet: -12 dBV (47 kohm yük, full scale -12 dB)
XLR: XLR jack (pin1: kalkan, pin2: s›cak, pin3: so¤uk), ATT: 20 dB, 2 set
XLR MIC: -60 dBu (manuel ses merkezi, normal hassasiyet,
full scale – 18 dB)/600 ohm
XLR KINE: 4 dBu (manuel ses merkezi, normal hassasiyet, full
scale – 18 dB) / 10 kohm
6-pin ba¤lant›l› (IEEE1394 uyumlu), giriﬂ/ç›k›ﬂ
3.5 mm stereo mini-jack,
- -12 dBV (16 ohm yük, Min-Maks ses seviyesi
menzili)/50 ohm veya aﬂa¤›s›
2.5mm stereo mini-jack
BNC jack, giriﬂ: 1 Vp-p/75 kohm
BNC jack, giriﬂ: 0.5 V-18Vp-p/10 kohm
ç›k›ﬂ: 1 Vp-p/75 ohm
BNC jack, sadece ç›k›ﬂ, 0.8 Vp-p/75 ohm, dengelenmemiﬂ
SDI 576/50i: ITU-r BT.656, SMPTE 272M, SMPTE 188 (LTC)
HD-SDI: SMPTE 292M, SMPTE-299M, SMPTE RP 188 (LTC)
HD/SD COMPONENT OUT: 1080i (D3)(576i (D1) uyumlu
VIEWFINDER COMPONENET OUT: 576‹ (D1) uyumlu

CA-920 Kompakt Güç Adaptörü
Güç Kayna¤›
Ç›k›ﬂ Oran›
‹ﬂlem Is›s›
Boyutlar
A¤›rl›k

100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Adaptör: 7.2 DC, 2.0 A, 35 VA (100 V AC) – 47 VA (240 V AC)
ﬁarj Cihaz›: 8.4 V DC, 1.5 A, 29 VA (100 V AC) – 40 VA (240 V AC)
0 – 40 C
75 x 99 x 51 mm
215 gr (güç kablosu hariç)

BP-950G Pil Grubu
Pil tipi
Voltaj oran›
‹ﬂlem ›s›s›
Pil kapasitesi
Boyutlar
A¤›rl›k

Yeniden ﬂarj edilebilir lityum iyon pil
7.4 V DC
0 – 40 C
5.200 mAh
38.2 x 40.3 x 70.5 mm
210 gr

Boyut ve a¤›rl›k verileri yaklaﬂ›k de¤erleri gösterir.

Dizin

sadece.

Aksesuarlar ............................................................... 8, 146
AE de¤iﬂimi ..................................................................... 60
AEB - Otomatik poz dizeleme ....................................... 115
Analog line-in .................................................................. 84
Analog/dijital (A/D) dönüﬂtürücü ...................................... 85
Av (AE program› modu)
AE Program› .................................................................... 53
Ayarlar›n s›f›rlanmas› .................................................... 143
Ayar seviyesi ................................................................... 92
Ard› ard›na çekim .......................................................... 115
Ar›za tespit .................................................................... 143

Genlock ayar›* ....................................................... 44
Görüntü sabitleyici ................................................. 52
Gece (AE program› modu) ..................................... 53
Güç tasarrufu ......................................................... 29
Geçici odak (Push AF) ........................................... 36
Geçici otomatik odak (Push AE) ............................ 57
Görünüm rehberleri ............................................. 128
Görünüm Oran› ...................................................... 32
Güvenlik bölgesi ................................................... 126

Black seviyesi .................................................................. 92
Büyütme (odak yard›mc›s›) ............................................. 38
Bask› emri ..................................................................... 123
Beyaz ayar› ..................................................................... 63
Bilgisayara ba¤lant› ......................................................... 86

Hata mesajlar› ...................................................... 137
Harici senkronizasyon* .......................................... 44
Harici video giriﬂi .................................................... 84
HD/SD COMPONENET OUT terminali .................. 78
HD/SD SDI terminali* ............................................. 77
HD/SD video sinyal standartlar› ............................... 5
HDV/DV kaset kay›t standartlar› .............................. 5
HDV/DV terminali ....................................... 79, 84, 86
Haf›za kart›n›n baﬂlat›lmas› .................................. 122
Hayalet gücü (mikrofon) ......................................... 49
Haf›za kart› .................................................... 24, 140
High-definition TV (HDTV) ba¤lant›s› ..................... 77

Cilt detay› ...................................................................... 68
Clear scan ..................................................................... 70
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Tarih arama .......................................................... 108
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TV'ye ba¤lant› .................................................. 77, 80

Uzaktan kumanda .................................................. 30
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Yan panel ............................................................. 136
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EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR
KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR
TEKNİK SERVİS ve BAKIM NOKTALARI:
ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.

Selahattin Çankaya
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