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KULLANIM KILAVUZU

Bu Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen lensler ve aksesuarların üretim tarihi Nisan
2012’dir. Fotoğraf makinesinin bu tarihten sonra lanse edilen lensler ve
aksesuarlarla uyumluluğunu öğrenmek için lütfen size en yakın Canon Hizmet
Merkezi’ni ziyaret edin.
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Bu kılavuzun sonunda “Yazılım Başlangıç Kılavuzu” verilir.

KULLANIM
KILAVUZU

Malın enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler
Satın almış olduğunuz ürünün ömrü
boyunca enerji tüketimi açısından
verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin
yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca
yapılması, varsa periyodik bakımlarının
aksatılmaması gerekmektedir.
Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda
belirtilen çevresel karakteristiklere uygun
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında
uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.
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Giriþ
EOS-1D X, en üstün teknolojili EOS DIGITAL yüksek performanslý dijital tek lensli
refleks fotoðraf makinesidir. Yaklaþýk 18,1 etkin megapikselli full-frame (yakl. 36 x
24 mm) CMOS sensörüne, Dual DIGIC 5+, ISO 100 - 51200 aralýðýnda normal
ISO hýzý seçeneklerine, yakl. %100 vizör kapsamýna, yüksek hassasiyette ve
yüksek hýzda 61 noktalý AF'ye, yakl. 12 kare/sn. yüksek hýzda sürekli çekime,
RGB ölçüm sensörüne, 3,2 inç LCD monitöre, Canlý Görünüm çekimi ve Full HighDefinition (Full HD) video çekim özelliklerine sahiptir.
Bu fotoðraf makinesi her türlü çekim koþullarýna rahatlýkla uyum saðlar. Çekim
olasýlýklarýný artýran aksesuar seçenekleriyle uyumlu olan bu makine en zorlayýcý
çekimler için çok çeþitli özelliklerle donatýlmýþtýr ve en çetin hava koþullarýnda bile
son derece güvenilirdir.

Fotoðraf Makinenizi Kullanýrken Daha Yakýndan Tanýmak için Bu
Kýlavuza Baþvurun
Bir dijital fotoðraf makinesinde, çekilen resim hemen görüntülenebilir. Bu
kýlavuzu okurken, bir yandan da birkaç deneme çekimi ve sonuçlara bakýn. Bu
þekilde fotoðraf makinesini daha iyi anlarsýnýz.
Kötü resim çekimlerini ve kazalarý önlemek için, öncelikle "Güvenlik Uyarýlarý"
(s.400, 401) ve "Kullaným Önlemleri" (s.14, 15) konularýný okuyun.

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

Telif Haklarý
Ülkenizdeki telif hakký kanunlarý kiþi veya belirli nesnelerin görüntülerinin kiþisel
kullaným dýþýnda herhangi bir þekilde kullanýlmasýný yasaklamýþ olabilir. Ayrýca,
kamuya açýk bir takým performanslarýn, sergilerin vb. kiþisel kullaným için dahi
fotoðraflanmasýnýn yasak olabileceðini aklýnýzda bulundurun.

CF Kart
Bu kullaným kýlavuzunda “kart” CF kartý anlamýna gelir. CF kartý (görüntü kaydý
için) verilmez. Lütfen ayrýca satýn alýnýz.
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Parça Kontrolü Listesi
Baþlamadan önce fotoðraf makinenizle beraber aþaðýdaki öðelerin verilip
verilmediðini kontrol edin. Eksik bir parça varsa, bayiinizle baðlantýya geçin.

Göz desteði
Fotoðraf Makinesi
(Gövde kapaðý ve pil
kompartýman kapaðý ile)

Geniþ Aský L7

Pil Paketi
LP-E4N
(koruyucu kapak ile)

Arabirim Kablosu
IFC-200U

Kablo Koruyucu

Pil Þarj Cihazý
LC-E4N
(koruyucu kapaklar ile)

Stereo AV Kablosu
AVC-DC400ST

EOS DIGITAL Çözüm Diski
(Yazýlým)

Fotoðraf Makinesi Kullaným Kýlavuzu

* Vizör lastiðine Göz Desteði Eg'yi takýn.
* Yukarýdaki parçalarý kaybetmemeye özen gösterin.
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Bu Kýlavuzda Kullanýlan Kýsaltmalar
Bu Kýlavuzdaki Simgeler
<6>
<5>
<9>
<0>
0, 9, 7, 8

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

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

3 :<M> tuþuna basýlarak deðiþtirilebilen bir iþlevi gösterir.
(s.**) : Daha fazla bilgi için baþvuru sayfasý numaralarý.
: Çekim sorunlarýnýn önlenmesi için uyarýlar.
: Ek bilgiler.
: Daha iyi çekim için ipuçlarý veya öneriler.
: Sorun giderme tavsiyeleri.

Temel Varsayýmlar
Bu kýlavuzda açýklanan tüm iþlemlerde güç düðmesinin iþlem
öncesinde <1> konumuna (s. 38) ayarlandýðý varsayýlýr.
Tüm menü ayarlarýnýn ve Özel Ýþlevlerin varsayýlan deðerlerinde
olduðu varsayýlýr.
Bu kullaným kýlavuzundaki illüstrasyonlar fotoðraf makinesine örnek
olarak EF50mm f/1.4 USM lensi takýlmýþ halde gösterir.
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Kullaným Önlemleri
Fotoðraf Makinesi Bakýmý
Bu fotoðraf makinesi hassas bir alettir. Düþürmeyin veya fiziksel darbeye maruz
býrakmayýn.
Fotoðraf makinesi sudan korumalý deðildir ve su altýnda kullanýlamaz. Fotoðraf
makinesini kazara suya düþürürseniz, derhal en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile
baðlantýya geçin. Su damlacýklarýný temiz ve kuru bir bezle silin. Fotoðraf makinesi
tuzlu ortamda kalýrsa, tuz kalýntýlarýný iyice sýktýðýnýz nemli bir bezle silin.
Fotoðraf makinesini mýknatýs veya elektrik motoru gibi güçlü manyetik alan yayan
herhangi bir þeyin yakýnýna býrakmayýn. Ayrýca, fotoðraf makinesini, geniþ antenler
gibi güçlü radyo dalgasý yayan herhangi bir þey yakýnýnda býrakmayýn veya
kullanmayýn. Güçlü manyetik alanlar, fotoðraf makinesinde iþlem bozukluklarýna
neden olabilir veya görüntü verisine zarar verebilir.
Fotoðraf makinesini, doðrudan güneþ ýþýðý alan bir taþýt içi gibi, aþýrý ýsý alan bir
ortamda býrakmayýn. Yüksek ýsý fotoðraf makinesinde arýza oluþmasýna neden
olabilir.
Fotoðraf makinesinde hassas elektronik devre vardýr. Fotoðraf makinesini asla
kendiniz açmaya kalkýþmayýn.
Ayna iþleminizi parmaðýnýzla vb. engellemeyin. Aksi takdirde arýza oluþabilir.
Lens, vizör, refleks aynasý ve odaklanma ekraný üzerindeki tozu gidermek için bir
üfleyici kullanýn. Fotoðraf makinesi gövdesini veya lensi temizlemek için organik
çözücüler içeren temizleyicileri kullanmayýn. Ýnatçý kirlerin çýkarýlmasý için en yakýn
Canon Hizmet Merkezi’ne baþvurun.
Fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarýna parmaklarýnýzla dokunmayýn. Bu,
kontaklarýn aþýnmamasý için önemlidir. Aþýnmýþ kontaklar, fotoðraf makinesinde
iþlem bozukluklarýna neden olabilir.
Fotoðraf makinesi soðuk bir ortamdan aniden sýcak bir ortama taþýnýrsa, fotoðraf
makinesinden iç parçalarda nem yoðunlaþmasý oluþabilir. Nem yoðunlaþmasýný
önlemek için fotoðraf makinesini önce korumalý bir plastik poþet içine koyun ve
poþetten çýkarmadan önce sýcak ortama uyum saðlamasýný bekleyin.
Nem yoðunlaþmasý oluþmuþsa fotoðraf makinesini kullanmayýn. Bu, makinenin
hasar görmemesi için gereklidir. Nem yoðunlaþmasý oluþursa lensi, kartý ve pili
makineden çýkarýn ve fotoðraf makinesini kullanmaya baþlamadan önce nemin
tamamen kurumasýný bekleyin.
Fotoðraf makinesi uzun süre kullanýlmayacaksa, pili çýkarýn ve makinesi serin, kuru
ve iyi havalandýrmalý bir mekanda saklayýn. Fotoðraf makinesi kaldýrýlmýþ olsa bile,
arada sýrada deklanþör tuþuna basarak fotoðraf makinesinin halen çalýþýr durumda
olup olmadýðýný kontrol edin.
Fotoðraf makinesini aþýndýrma özelliði olan kimyasallarýn bulunduðu karanlýk
odalar veya kimya laboratuarlarý gibi ortamlarda saklamayýn.
Uzun süredir kullanýlmýyorsa, fotoðraf makinesi iþlevlerinin hepsini kullanmaya
baþlamadan önce test edin. Fotoðraf makinesini son zamanlarda kullanmadýysanýz
veya yakýnda önemli bir çekiminiz varsa, makinenizi Canon bayisinden kontrolden
geçirterek veya kendiniz kontrol ederek düzgün bir þekilde çalýþtýðýndan emin olun.
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Kullaným Önlemleri

LCD Panel ve LCD Monitör
LCD monitör %99,99’dan fazla etkin pikselle yüksek hassasiyetli bir teknoloji
ile imal edilmiþ de olsa kalan %0,01 veya daha az pikselde bir miktar ölü
piksel bulunabilir. Siyah, kýrmýzý vb. renkte görünen ölü pikseller bir arýza
deðildir. Kaydedilen görüntü üzerinden etkileri yoktur.
LCD monitör uzun süre açýk býrakýlýrsa, ekrandaki görüntüye ait birtakým
kalýntýlarýn görüleceði ekran yanmasý oluþabilir. Ancak bu durum geçicidir ve
fotoðraf makinesi birkaç gün kullanýlmadýðýnda kaybolur.
Düþük veya yüksek sýcaklýklarda LCD monitör gösterimi yavaþlayabilir veya
ekran siyah görünebilir. Oda sýcaklýðýnda normale döner.

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

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

Kontaklar

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

15
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Hýzlý Baþlangýç Rehberi

1

Pili takýn (s.34).

2

Kartý takýn (s.35).

3

Lensi takýn (s.43).

4

Lens odak modu düðmesini
<f> (s.43) konumuna
ayarlayýn.

5

Güç düðmesini <1> (s.38)
konumuna getirin.

16

Pili þarj etmek için bkz. s. 30.

Ýki kart takýlabilir.

Kýrmýzý nokta ile hizalayýn.
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Hýzlý Baþlangýç Rehberi

6

Çekim modunu <d> olarak
ayarlayýn (s.164).
<W> tuþuna basýn.
LCD panele bakýn ve <6/5>
kadranýný çevirerek <d> seçimi
yapýn.

7

Konuya odaklanýn (s.46).

8

Resmi çekin (s.46).

9

Resmi gözden geçirin (s57).

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

Resmi çekmek için deklanþöre tam
basýn.

Çekilen görüntü 2 sn. boyunca LCD
monitörde görüntülenir.
Görüntüyü tekrar görüntülemek için
<x> tuþuna basýn (s. 246).

LCD monitörden bakarken çekim yapmak için bkz. "Canlý Görünüm
Çekimi" (s.199).
Çekilen tüm görüntüleri gözden geçirmek için “Görüntü Ýzleme”
konusuna bakýn (s. 246).
Bir görüntüyü silmek için bkz. “Görüntüleri Silme" (s. 280).

17
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Parça Kýlavuzu
Lens yerleştirme indeksi (s. 43)
Alan derinliği önizleme tuşu
(s.170)

Ayna (s. 187, 297)
Video mikrofonu
(s.236)

Multi işlev tuşu 2 (s.335)
Otomatik zamanlayıcı
lamba (s.112)
Deklanşör tuşu (s. 46)

Lens kilit pimi

Lens çıkarma
tuşu (s. 43)

Lens montesi
Kulp

Dikey sap AÇIK/KAPALI
düğmesi (s.49)
<B> Dikey sap AF alan
seçim modu/Multi işlev/
Çoklu spot ölçüm düğmesi
(s.49, 70/190/174)

Tripod soketi
Kontaklar (s.15)
Gövde numarası

Dikey sap Ana Kadran
(s.49, 47)
Dikey sap deklanşör tuşu
(s.49, 46)
El askısı montesi (s.356)
Dikey sap Multi işlev
tuşu 2 (s.49, 335)
Dikey sap alan derinliği
önizleme tuşu (s. 170)

18

Gövde kapağı (s. 43)
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Parça Kýlavuzu

<B> Beyaz ayarı seçim tuşu
(s.137)
<U> LCD panel aydınlatma
tuşu (s. 50)

<O> Poz telafisi / Diyafram
tuşu (s.175/171)
<B> AF alanı seçim
modu/Multi işlev/Çoklu
spot ölçüm tuşu
(s.70/190/174)

Aksesuar kızağı
Flaş senkron kontakları
Koruyucu kapak
(s. 45)

<i> ISO hızı ayar tuşu
(s. 124)
<6> Ana Kadran
(s.47)
Askı montesi
(s.29)

<9>
Çoklu kontrolör
(s.49)
<0> Ayar tuşu
(s. 53)
<5> Hızlı Kontrol
Kadranı (s. 48)
LCD monitör
(s.282)
<Q> Hızlı Kontrol tuşu
(s.51)
Dokunmatik pad (s. 48)
Güç/Multi fonksiyon kilidi
düğmesi (s. 38)
<p> Dikey sap AF başlatma tuşu
(s.46, 49, 67, 68, 202, 228)

<9> Dikey sap
Çoklu kontrolör (s. 49)

<A> Dikey sap AE
kilit tuşu (s.49, 177)

<S> Dikey sap
AF nokta seçimi tuşu
(s.49, 70, 71)

19
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Parça Kýlavuzu

<V> Odak düzlemi işareti
<Q> Ölçüm modu seçimi/
Flaş poz telafisi tuşu
(s.173/190)

Üst LCD panel (s.24, 25)
<A> Canlı Görünüm çekimi/
Video çekimi tuşu
(s. 200/220)
<p>
AF başlatma tuşu
(s.46, 67, 68, 202, 228)

<W> Çekim modu
seçim tuşu (s.164,
201, 221, 222)

<A> AE kilit tuşu
(s.177)

< o>
AF modu seçimi/
Sürücü modu seçim
düğmesi (s.66/110)

<S> AF nokta
seçim tuşu
(s.70, 71)

<h> AEB ayarı
tuşu (s.176)
Sistem
genişletme
montaj yuvası

Göz desteği
deklanşör
düğmesi
(s.179)

Hoparlör (s.262, 276)
Pil çıkarma kolu
(s.34, 361)
Pil (s.30, 34)

Vizör göz desteği
Dioptrik ayar düğmesi (s.45)
Arka LCD panel (s.26)

Pil kompartıman
kapağı (s. 34)

20
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Parça Kýlavuzu

<M> Menü
tuşu (s.53)

<B> Info tuşu
(s.203, 227, 246, 248, 358)
Kart yuvası 1 (s. 35)

Askı montesi
(s.29)

Kart yuvası 2 (s. 35)
Kart yuvası
kapağı
(s. 35)

Terminal
kapağı

Kart 1 çıkarma
düğmesi (s.37)
Kart 2 çıkarma
düğmesi (s.37)

<Y>
Ağ lambası
(9 Ayrı
broşür)

Erişim lambası
(s.37)
Kart yuvası kapak
çıkarma sapı (s.35)

<x> İzleme
tuşu (s. 246)
<H> Kart/
Görüntü boyutu
seçim tuşu (s.116/117)
<u> İndeks/Büyütme/
Küçültme tuşu
(s. 251/253)

Sistem genişletme terminali
<Y> Harici mikrofon
IN terminali (s.237)
<F> Uzaktan kumanda
terminali (N3 tip) (s.179)
<D> PC terminali (s. 191)

Sesli not mikrofonu
(s.275)
<J/K> Koruma/Sesli not tuşu
(s.273/275)
<L> Silme tuşu (sf. 280)

<F> Ethernet RJ-45
terminali (9Ayrı broşür)
<Z> HDMI mini OUT
terminali (s.269)
<q/C>
Ses/video OUT/
Dijital terminal (s.272/300, 313)

* Kablo Koruyucuyu kullanma talimatlarý için bkz. s. 353.
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Parça Kýlavuzu

Vizör Bilgileri
Spot ölçüm dairesi (s.173)

Alan AF çerçevesi (s. 70)

Odaklanma ekranı (s.327)
<S> Tek AF noktası
<O> Spot AF
(tek noktalı)
(s.72)
Kılavuz (s.61)
Poz seviye
göstergesi
Maks. patlama
(s.122)
Kalan poz sayısı
(s. 182)
<p> JPEG
simgesi (s.121)

<i> AF durum göstergesi (s.68)

<1> RAW
simgesi (s.121)

<z> Pil kontrolü (s. 39)

Standart poz indeksi
Poz seviyesi
: 1 durak
: 1/3 durak
Aşırı pozlama
Flaş aşırı pozlama
Poz seviyesi
Flaşlı poz seviyesi

Flaş düşük pozlama
Düşük pozlama

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

Üst LCD Panel
Enstantane hızı
Bulb (buLb)
Bulb pozlama zamanı (sk.:sn.)
FE kilidi (FEL)
Meşgul (buSY)
Multi işlev kilitli uyarısı (L)
Kart yok uyarısı (Card)
Hata kodu (Err)
Görüntü sensörü temizleniyor (CLn)
<g> ISO hızı (s.124)
Çekim modu
d : Program AE (s.164)
f : Diyafram Öncelikli AE
(s.169)
a : Manuel poz (s. 171)
s : Enstantane Öncelikli
AE (s.167)
w : Özel çekim modu
(s.350)

<A> Vurgulama tonu
önceliği (s.150)

Diyafram
AEB miktarı
Toz Temizleme Verisini alma (- -)
AF nokta seçimi
( [ -- -- ] AF, SEL [ ], SEL AF)
AF nokta kaydı
( [ -- -- ] HP, SEL [ ], SEL HP)
Kart uyarısı (Card 1/2/1.2)
Olası çekimler
Otomatik zamanlayıcı geri sayım
Bulb pozlama zamanı (Saat)
Özel beyaz ayarı
alma ekranı ([ * ])
Kart dolu uyarısı (Full)
Kart hatası uyarısı (Err)
Hata numarası
Kalan kaydedilebilecek
görüntü sayısı

AF modu (s.66)
X : Tek Çekim AF
Z : AI Servo AF

ISO hızı
Renk sıcaklığı
Özel beyaz ayarı sayısı
Kişisel beyaz ayarı
Toz Temizleme Verisini alma (- - - -)

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

<u> Beyaz ayarı düzeltme
(s.144)
<0> Tek renkli çekim
(s.130)
Beyaz ayarı (s.137)
Q Otomatik
W Gün ışığı
E Gölge
R Bulutlu
Y Tungsten ışığı
U Beyaz floresan ışığı
I Flaş
O Özel
P Renk sıcaklığı

<N> Otomatik Işık İyileştirici (s. 146)
Ölçüm modu (s.173)
q Değerlendirmeli ölçüm
w Kısmi ölçüm
r Spot ölçüm
e Merkez ağırlık ortalamalı ölçüm
Sürücü modu (s.110)
u
Tek tek çekim
o Yüksek hızda
sürekli çekim
p Düşük hızda
sürekli çekim
k 10 sn. otomatik zamanlayıcı
l 2 sn. otomatik zamanlayıcı
6
Tek Tek: Sessiz çekim
K Süper yüksek hızda
sürekli çekim

<P>
Çoklu pozlu çekim
(s.180)
<y> Flaş poz telafisi (s. 190)

Poz seviye göstergesi
Poz telafisi miktarı (s.175)
AEB menzili (s.176)
Flaş poz telafisi miktarı (s. 190)

Pil kontrolü (s. 39)
<2> Ayna kilidi (s.187)

<h> AEB (s.176)

25
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Parça Kýlavuzu

Arka LCD panel
<g> Kart 2 göstergesi
(s.36)
<J> Kart 2 seçim
simgesi (s.36)

<f> Kart 1
göstergesi (s.36)

<r> GPS cihazı bağlantısı*1
Video Kaydı Boyutu (s.233)
L : Tam High-Definition kayıt
kalitesi
K : High-Definition
kayıt kalitesi
J : Standart definition
kayıt kalitesi
<s> Bluetooth bağlantısı*2
<F> Kablolu LAN
bağlantısı*3

<J> Kart 1 seçim
simgesi (s.36)

<J> Veri aktarım
simgesi*4

Görüntü Boyutu (s.117)
3 Büyük
4 Orta1
5 Orta2
6 Küçük
1 RAW
41 Orta RAW
61 Küçük RAW

<D> Kablosuz LAN
bağlantısı*5
Dosya numarası (s.158)
Klasör numarası (s.154)

*1 : Fotoðraf makinesine GPS Alýcýsý GP-E1/GP-E2 takýldýðýnda veya Kablosuz
Dosya Aktarýcý WFT-E6'ya piyasadan temin edilen bir Bluetooth GPS cihazý
takýldýðýnda görüntülenir.
*2 : Kablosuz Dosya Aktarýcý WFT-E6'ya piyasadan temin edilen bir Bluetooth
GPS cihazý takýldýðýnda görüntülenir.
*3 : Fotoðraf makinesi bir kablosuz LAN'a baðlandýðýnda görüntülenir.
*4 : Fotoðraf makinesi bir kiþisel bilgisayara veya PictBridge yazýcýya
baðlandýðýnda görüntülenir.
*5 : Fotoðraf makinesi Kablosuz Dosya Aktarýcý WFT-E6 aracýlýðýyla bir kablosuz
LAN'a baðlandýðýnda görüntülenir.
Bu ekran, yalnýzca geçerli durumda uygulanan ayarlarý gösterir.
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Parça Kýlavuzu

Pil Paketi LP-E4N
Kilit düðmesi

Kontaklar

Pil çýkarma kolu

Koruyucu kapak

27
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Parça Kýlavuzu

Pil Þarj Cihazý LC-E4N
Pil Paketi LP-E4N için þarj cihazý (s.30).
Þarj seviyesi/Kalibrasyon (Deþarj) durumu göstergesi/
Performans kontrolü lambasý

Þarj lambasý
Kalibrasyon/Performans
kontrolü düðmesi

Pil paketi yuvasý

Taþýt pil kablosu soketi
Elektrik kablosu

Koruyucu
kapaklar (2)

Elektrik

Bu þarj cihazýyla Pil Paketi LP-E4 da þarj edilebilir.
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1
Baþlangýç
Bu bölümde, çekim öncesi hazýrlýk adýmlarý ve temel
fotoðraf makinesi iþlemleri açýklanýr.

Askýyý Takma
Askýnýn ucunu, fotoðraf makinesi aský montesi deliðinin
altýndan geçirin. Sonra, þekilde gösterildiði gibi, aský
tokasýndan geçirin. Askýda herhangi bir gevþeklik kalmamasý
ve toka sertçe çekildiðinde dahi saðlam tutulmasý için
gevþekliði giderin.
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Pilin Þarj Edilmesi

1

Þarj cihazýný prize takýn.
Fiþi prize takýn ve güç kablosunu þarj
cihazýna baðlayýn.
Pil takýlmamýþsa gösterge
lambalarýnýn tümü kapalý olur.

kapaklarý çýkarýn.
2 Koruyucu
Ýllüstrasyonda gösterildiði gibi þarj
cihazýnýn koruyucu kapaðýný (verilir)
ve pilin koruyucu kapaðýný (saðlanýr)
çýkarýn.

3 PiliPiliþarjok edin.
ile gösterildiði gibi þarj
cihazýnýn yuvasýna kaydýrýn ve pilin
yerine saðlam oturduðundan emin
olun.
Pili A veya B yuvasýna yerleþtirebilirsiniz.
X Pil þarj olmaya baþlar ve yeþil durum
lambasý yanýp söner.
X Pil tamamen þarj olduðunda Þarj
göstergelerini her üçü de (%50/%80/
%100) yanar.
Tamamen tükenmiþ bir pilin 23°C/73°F'de tamamen þarj olmasý
LP-E4N ile yakl. 130 dk. ve LP-E4 ile yakl. 120 dk. sürer.
Pili þarj etmek için gerekli olan süre genelde ortam sýcaklýðýna
ve pilde kalan þarj kapasitesine baðlýdýr.

LC-E4N þarj cihazýyla Pil Paketi LP-E4N/LP-E4 dýþýndaki piller þarj
edilemez.
Pilin durumuna baðlý olarak pil %100 þarj edilemeyebilir.
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Pilin Þarj Edilmesi

Pil ve Þarj Cihazý Kullanýmý Ýçin Ýpuçlarý
Satýn alýndýðý zaman piller tam þarjlý deðildir.
Kullanmadan önce pilleri tam þarj edin.
Pili kullanacaðýnýz gün veya bir gün öncesinde þarj edin.
Þarjlý bir pil, kullanýlmadan saklandýðý zaman bile yavaþ yavaþ deþarj olur ve
gücünü kaybeder.
Pili þarj ettikten sonra, pili çýkarýn ve þarj cihazýný elektrik
prizinden sökün.
Pili ve þarj cihazýný kullanmýyorsanýz size verilen koruyucu kapaklarý takýn.
Pili 0 °C-45 °C/32 °F-113 °F aralýðýndaki bir ortam sýcaklýðýnda kullanýn.
En iyi pil performansýný elde etmek için 10 °C-30 °C/50 °F-86 °F
aralýðýnda bir ortam sýcaklýðý önerilir. Karlý alanlar gibi soðuk mekanlarda
pil performansý ve iþlem süresi geçici olarak düþebilir.
Fotoðraf makinesini kullanmadýðýnýz zaman pili çýkarýn.
Pil uzun süre fotoðraf makinesi içinde tutulursa, az miktarda elektrik
akýmý salýnýr ve pilin hýzlý deþarj olmasýna ve pil ömrünün kýsalmasýna
neden olur. Pili koruyucu kapaðýný takarak saklayýn. Pilin tam þarjlý
haldeyken saklanmasý pil performansýný düþürebilir.
Pil þarj cihazý yurtdýþýnda da kullanýlabilir.
Pil þarj cihazý 100 V AC ile 240 V AC 50/60 Hz güç kaynaðý ile uyumludur.
Gerekiyorsa, ilgili ülke veya bölgeye uygun, piyasadan temin edilebilecek bir
fiþ adaptörü kullanýn. Pil þarj cihazýna herhangi bir tür taþýnabilir voltaj
dönüþtürücü takmayýn. Pil þarj cihazý hasar görebilir.
Pil performansýný kontrol edin.
Pil þarj edilirken þarj cihazýnýn <PERFORMANCE> tuþuna basarak
Þarj seviye göstergesi ile belirtilen pil performans seviyesini kontrol
edebilirsiniz.
(Yeþil) : Pilin þarj performansý iyi.
(Yeþil) : Pilin þarj performansý biraz düþük.
(Kýrmýzý): Yeni bir pil satýn almanýzý öneririz.
Pil tamamen þarj edildikten kýsa bir süre sonra tükeniyorsa bu
pil ömrünün tükenmek üzere olduðunu gösterir.
Pilin þarj performansýný kontrol edin (s. 360) ve yeni bir pil satýn alýn.
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Pilin Þarj Edilmesi

Pili Þarj Etmek için Taþýtýn Çakmak Soketini Kullanýn
Taþýt Pili Kablosu CB-570 (ayrý satýlýr) ile þarj cihazýnýn pil kablosu
soketini (<DC IN> terminali) taþýtýnýzýn çakmak soketine
baðlayabilirsiniz.
Pili bu þekilde þarj ederken, taþýt motorunun çalýþtýðýndan emin olun.
Taþýtýn motoru çalýþmýyorken, taþýt pil kablosunu çakmak soketinden
çýkarýn. Taþýt pil kablosunu çakmak soketine baðlý halde býrakýrsanýz
aküden yer.
Pil þarj cihazlý taþýtta dönüþtürücü kullanmayýn.
Bir taþýt pilinden pil þarjý yapýlabilmesi için eksi topraklý bir taþýtta 12
V DC veya 24 V DC taþýt pili bulunmalýdýr. Bazý taþýtlardaki çakmak
soketi þekli veya boyutu taþýt pili kablosuyla uyumlu olmayabilir.

<CAL/CHARGE> Lambasý Kýrmýzý Renkte Yanýp Söner
Bu, doðru pil seviyesinin algýlanabilmesi ve fotoðraf makinesinin pil
seviye göstergesinin doðru pil seviyesini göstermesi için pili kalibre
etmeniz gerektiðini belirtir. Kalibrasyon gerekli bir iþlem deðildir.
Sadece pili þarj etmek istiyorsanýz, pilin 10 saniye içinde otomatik
olarak þarj edilmeye baþlamasýný bekleyin. Kalibrasyon yapmak için
<CAL/CHARGE> lambasý kýrmýzý renkte yanýp sönerken
<CALIBRATE> tuþuna basýn. Þarj seviye göstergesi kýrmýzý renkte
yanýp söner ve kalibrasyon (güç boþaltýmý) baþlar.
Kalibrasyon tamamlandýktan sonra pil otomatik olarak þarj edilmeye
baþlar. Pil ne kadar az tükenmiþse, kalibrasyon iþlemi o denli uzun
sürer. Þarj seviye göstergesi yanýndaki <2h>, <4h> ve <10h>
rakamlarý kalibrasyon (güç boþaltýmý) iþleminin tamamlanmasý için
gerekli olan yaklaþýk süreyi belirtir. <10h> göstergesi kýrmýzý renkte
yanýp sönerse, iþlem yaklaþýk 10 saat sürecektir.
Kalibrasyon tamamlandýktan ve pil tamamen boþaldýktan sonra pilin
tamamen yeniden þarj edilmesi için 2 saat daha gerekir. Kalibrasyon
iþlemini tamamlanmadan sonlandýrmak ve pili þarj etmeye baþlamak
isterseniz, pili þarj cihazýndan çýkarýp yeniden takýn.
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Pilin Þarj Edilmesi

Þarj Cihazý Lambalarýndan Hiçbiri Yanmýyor
<CAL/CHARGE> lambasý yanýyor ancak durum lambalarýndan
hiçbiri yanmýyorsa, pilin iç sýcaklýðý izin verilen 0 °C-40 °C/32 °F-104
°F sýcaklýk aralýðýnýn dýþýna çýkmýþ demektir. Ýç sýcaklýk yeniden 0
°C-40 °C/32 °F-104 °F aralýðýna girdiðinde pil yeniden þarj edilmeye
baþlar.

Þarj Seviyesi Göstergelerinin Üçü De Yanýp Sönüyor
Aþaðýdakilerden herhangi biri gerçekleþirse, pili þarj cihazýndan
çýkarýn ve bayiinize veya en yakýn Canon Hizmet Merkezi'ne
baþvurun: Tüm Þarj lambalarý yeþil renkte yanar, tüm Kalibrasyon
(Deþarj) durumu göstergeleri kýrmýzý renkte yanar veya göstergeler
(<CAL/CHARGE> lambasý dahil) sýrayla kýrmýzý ve yeþil renkte
yanýp söner.
Ayrýca, þarj cihazýna Pil Paketi LP-E4N/LP-E4 dýþýnda bir pil
takýldýðýnda, göstergeler (<CAL/CHARGE> lambasý dahil) kýrmýzý ve
yeþil renkte yanýp söner ve pil þarj edilemez.

Þarj cihazý, Pil Paketi LP-E4N/LP-E4 dýþýndaki bir pili þarj etmez.

Þarj cihazýna iki pil paketi takýldýðýnda, ilk önce takýlan pil daha önce þarj
edilir ve sonra diðer pile geçilir. Pillerden biri þarj edilirken diðeri kalibre
edilebilir ancak pillerin ikisi ayný anda þarj edilemez veya kalibre
edilemez.
En iyisi pili bitmek üzere olduðunda kalibre etmektir. Tam þarjlý bir pil
kalibre edilmeye çalýþýlýrsa, pili kalibre etmek ve sonra tamamen þarj
etmek yaklaþýk 15 saat sürebilir.
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Pili Takma ve Çýkarma
Fotoðraf makinesine tam þarjlý bir Pil Paketi LP-E4N/LP-E4 takýn. Pil
takýldýðýnda fotoðraf makinesinin vizörü parlaklaþýr ve pil
çýkarýldýðýnda matlaþýr.

Pili Takma

1

Pil kompartýman kapaðýný çýkarýn.

2 PiliPilitakýn.
yerine sağlam bir şekilde
yerleştirin ve pil çıkarma kulbunu ok
ile gösterildiği gibi çevirin.

Pilin Çýkarýlmasý

Pil çıkarma kulbunu çevirin ve pili
dışarı çıkarın.
Açma/kapama düğmesinin <2>
konumuna ayarlandığından emin olun
(s.38).
Pil mandalını döndürün ve ok ile
gösterildiği yönde çevirin ve çekin.
Pil kontaklarýnýn kýsa devre yapmasýný
önlemek için pile koruyucu kapaðý
(saðlanýr, s. 27) taktýðýnýzdan emin olun.
Fotoðraf makinesini kullanmadýðýnýz
zaman pil kompartýman kapaðýný takýn

Sadece Pil Paketi LP-E4N/LP-E4 kullanýlabilir.
Pilin sudan koruma saðlayan kauçuk astarý kirliyse, nemli
bir pamukla silerek temizleyin.
Kauçuk astar

34

H112_SEC01.fm Page 35 Monday, June 25, 2012 3:50 PM

Kartý Takma ve Çýkarma
En fazla iki kart takýlabilir. Fotoðraf makinesi yuvalarýndan birine bir
kart takýldýðý zaman görüntü kaydý yapýlabilir.
Ýki kart takarsanýz, kayýt yapmak için kartlardan birini seçebilir veya her
iki karta da eþzamanlý kayýt yapabilirsiniz (s.114, 116).

Kartýn Takýlmasý

1
Kart 1

Kart 2

Kapaðý açýn.
Çıkarma mandalını çevirin ve kapağı
ok ile gösterildiği gibi açın.

takýn.
2 Kartý
Sol yuvada takýlý olan kart f, sað
yuvada takýlý olan kart g olur.
Ýllüstrasyonda gösterildiði gibi CF
kartýn etiketini kendinize doðru
çevirin ve küçük delikli ucunu
fotoðraf makinesine takýn.
Kartý yanlýþ yönde takarsanýz,
fotoðraf makinesi zarar görebilir.
X Kartýn çýkarma düðmesi dýþarý fýrlar.

kapatýn.
3 Kapaðý
Kapaða yerine kilitlenene kadar
bastýrýn.
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Kartý Takma ve Çýkarma

Olasý çekimler

Kart seçim simgesi
Kart 1 göstergesi

Güç düðmesini <1> (s.38)
4 konumuna
getirin.
X Olasý çekim sayýsý üst LCD panelde
ve vizörde gösterilir.
X Arka LCD panelde hangi kartýn/
kartlarýn takýlý olduðu gösterilir.
Görüntüler ilgili kart göstergesi
yanýnda < > simgesini taþýyan
karta kaydedilir.

Kart 2 göstergesi

Sabit disk tipli kartlar bu fotoðraf makinesinde kullanýlamaz.
Ýki tip CF (CompactFlash) kartýn kalýnlýklarý farklý olsa bile fotoðraf
makinesinde her iki tip de kullanýlabilir.
Fotoðraf makinesiyle Ultra DMA (UDMA) CF kartlarý da kullanýlabilir.
UDMA CF kartlarýn veri yazma hýzý daha yüksektir.
Olasý çekim sayýsý kart kapasitesine, görüntü kaydý kalitesine, ISO hýzýna
vb. baðlýdýr.
[z3: Release shutter without card] (Kartsýz çekim) seçeneðinin
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanmasý makineye kart takmayý
unutmanýzý önler (s.364).
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Kartý Takma ve Çýkarma

Kartýn Çýkarýlmasý

1
Eriþim lambasý

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

çýkarýn.
2 Kartý
Kartý çýkarmak için çýkarma
düðmesini itin.
Kartý dik bir þekilde çýkarýn, sonra
kapaðý kapatýn.

Eriþim lambasý yanýyor veya yanýp sönüyor olmasý, görüntünün
halihazýrda karta kaydedildiðini veya karttan okunduðunu,
silindiðini veya verinin aktarýldýðýný gösterir. Bu sýrada kart yuvasý
kapaðýný açmayýn. Eriþim lambasý yanar veya yanýp sönerken asla
aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirmeyin: Aksi takdirde görüntü verisi,
kart veya fotoðraf makinesi hasar görebilir.
• Kartý çýkarma.
• Pili çýkarma.
• Fotoðraf makinesine çarpma veya makineyi sarsma.
Kartta önceden kaydedilmiþ görüntüler varsa, görüntü numarasý
0001’den baþlamayabilir (s. 158).
LCD ekranda kartla iliþkili bir hata mesajý görüntülenirse, kartý çýkarýn ve
yeniden takýn. Hata devam ederse, farklý bir kart kullanýn. Karttaki tüm
görüntüleri bir bilgisayara aktarýn ve sonra kartý fotoðraf makinesiyle
formatlayýn (s.55). Kart normale dönebilir.
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Cihaz Gücünü Açma
Açma/kapama düðmesine basýlýp cihaz açýldýðýnda, Tarih/Saat/Saat
Dilimi ekraný görüntülenir. Tarih/Saat/Saat Dilimi ayarý için bkz. s. 40.
<1> : Fotoðraf makinesi açýlýr.
<R>: Fotoðraf makinesi açýlýr. Multi
iþlev kilidi etkinleþir (s.50).
<2> : Fotoğraf makinesi kapalıdır ve
çalışmaz. Fotoğraf makinesini
kullanmadığınız zaman bu
konuma getirin.

Otomatik Sensör Temizliði Hakkýnda
Açma/kapama düðmesi <1/R>
veya <2> konumuna
ayarlandýðýnda, otomatik olarak sensör
temizliði baþlar. (Bir miktar gürültü
duyulabilir.) Sensör temizliði esnasýnda
LCD ekranda <f> görüntülenir.
Sensör temizliði esnasýnda çekim
yapmaya devam edebilirsiniz. Deklanþör
tuþuna yarým basarak (s. 46) sensör
temizliðini durdurun ve çekim yapýn.
Açma/kapama düğmesini <1/R>/<2> kısa süreli aralıklarla
üst üste açıp kapatırsanız, <f> simgesi görüntülenmeyebilir.

3 Otomatik Kapanma Hakkýnda
Pil gücünden tasarruf etmek için, fotoðraf makinesi 1 dakika
kullanýlmadýktan sonra otomatik olarak kapanýr. Fotoðraf makinesini
yeniden açmak için deklanþör tuþuna yarým basýn (s.46)
Otomatik kapanma süresini [52: Auto power off] (Otomatik kapanma)
(s.57) ile deðiþtirebilirsiniz.
Bir resim karta kaydedilirken açma/kapama düğmesini <2> konumuna
ayarlarsanız, [Recording...] (kaydediliyor) mesajı görüntülenir ve kart kaydı
tamamladıktan sonra cihaz gücü kapanır.
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Cihaz Gücünü Açma

zPil Seviyesini Kontrol Etme
Açma/kapama düðmesi <1> olarak ayarlandýðýnda, pil seviyesi
aþaðýda belirtilen altý seviyeden birini görüntüler:

Pil Ömrü
Sýcaklýk
Olasý çekimler

Simge

Seviye
(%)

z

100 - 70 Yeterli pil seviyesi

x

69 - 50

Pil seviyesi %50'den fazla

c

49 - 20

Pil seviyesi %50'den az

m

19 - 10

Pil seviyesi düþük

b
n

9-1
0

Gösterge

Pil yakýnda tükenecek
Pili þarj edin

[Approx. number of shots] (Yakl. çekim sayýsý)
23°C / 73°F'de
1120

0°C / 32°F'de
860

Yukarýdaki deðerler, tam þarjlý LP-E4N Pil Paketi ile Canlý Görünüm
kullanýlmayan çekimleri ve CIPA (Camera & Imaging Products Association)
test standartlarýný esas alýr.
Olasý çekim sayýsý, aþaðýdaki iþlemlerin herhangi biriyle düþer:
• Deklanþör tuþuna uzun süre yarým basýlmasý.
• Resim çekilmemesine raðmen AF'nin sýk sýk etkinleþtirilmesi.
• Lens Görüntü Sabitleyicisi’nin kullanýlmasý.
• LCD monitörün sýk sýk kullanýlmasý.
Gerçek çekim koþullarýna baðlý olarak olasý çekim sayýsý azalabilir.
Lens iþlemi, fotoðraf makinesi piliyle beslenir. Kullanýlan lense baðlý
olarak, olasý çekim sayýsý düþebilir.
Canlý Görünüm çekimiyle olasý çekim sayýsý için bkz. s. 202.
[53: Battery info.]'ya (Pil bilgisi) bakarak pil durumunu ayrýntýlý inceleyin
(s.360).
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3 Tarih, Saatin ve Saat Diliminin Ayarlanmasý
Makineyi ilk kez açtýðýnýzda veya tarih/saat ayarý sýfýrlanmýþsa, Tarih/
Saat/Saat Dilimi ekraný görüntülenir. Güncel tarihi, saati ve saat dilimini
ayarlamak için 3 ila 6 arasýndaki adýmlar uygulayýn.
Görüntülere eklenen tarih/saat ayarýnýn, bu tarih/saat ayarýný esas
aldýðýný unutmayýn. Doðru tarih/saat ayarý yaptýðýnýzdan emin olun.
Mevcut adresinize göre saat dilimi ayarý da yapabilirsiniz. Sonra, farklý
bir saat dilimine seyahat ettiðinizde, sadece hedef saat dilimi ayarý
yapýp, doðru tarihi ve saati kaydedebilirsiniz.

1

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

[52] sekmesi altýnda, [Date/Time/
2 Zone]
(Tarih/Saat/Saat Dilimi)
seçimi yapýn.
<Q> tuþuna basýn ve [5] sekmesini
seçin.
<6> kadranýný çevirerek [52]
sekmesini seçin.
<5> kadranýný çevirerek [Date/
Time/Zone] (Tarih/Saat/Saat Dilimi)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

dilimini ayarlayın.
3 SaatVarsayılan
olarak [London]
(Londra) ayarlanır.
<5> kadranını çevirerek [Time
zone] (saat dilimi) seçimi yapın.
<0> tuşuna basarak <r> simgesini
görüntüleyin.

<5> kadranını çevirerek saat dilimini
seçin, sonra <0> tuşuna basın.
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3 Tarih, Saatin ve Saat Diliminin Ayarlanmasý

ve saati ayarlayın.
4 Tarih
<5> kadranýný çevirerek [Time zone] (Saat
dilimi) seçimi yapýn.
<0> tuþuna basarak <r> simgesini
görüntüleyin.
<5> kadranýný çevirerek saat dilimini seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.

ýþýðýndan tasarruf ayarý yapýn.
5 GünGerekiyorsa
ayarlayýn.
<5> kadranýný çevirerek [Y] seçimi yapýn.
<0> tuþuna basarak <r> simgesini
görüntüleyin.
<5> kadranýný çevirerek [Z] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
Gün ýþýðýndan tasarruf [Z] olarak
ayarlandýðýnda, 3. adýmda ayarlanan
saat, 1 saat ileri alýnýr. [Y] ayarlanýrsa,
gün ýþýðýndan tasarruf ayarý iptal edilir ve
saat 1 saat geri alýnýr.

çýkýn.
6 Ayardan
<5> kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Tarih/Saat/Saat Dilimi ayarlanýr ve menü
tekrar görünür.

Menü ayarý prosedürü s. 53-54'de açýklanmaktadýr.
Tarih/saat ayarý, 6. adýmda <0> tuþuna basýlmasýyla baþlar.
4. adýmda, sað üstte görüntülenen süre, Koordineli Evrensel Zaman (UTC) ile
karþýlaþtýrýldýðýnda ortaya çýkan saat farkýdýr. Kendi saat diliminizi göremiyorsanýz,
UTC ile farklýlýða göre saat dilimi ayarý yapýn.
Ýki fotoðraf makinesini [Sync time between cameras] (Fotoðraf makineleri arasýnda
senk süresi) (Çoklu Makine Süre Senk Ýþlevi) ile senkronize etmek için
[Communication settings] (Ýletiþim ayarlarý) menüsünü kullanýn.

41

H112_SEC01.fm Page 42 Monday, June 25, 2012 3:50 PM

3 Arayüz Dilinin Seçilmesi

1

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

[52] sekmesi altýnda
2 [LanguageK]
(Dil) seçimi yapýn.
<Q> tuþuna basýn ve [5] sekmesini
seçin.
<6> kadranýný çevirerek [52]
sekmesini seçin.
<5> kadranýný çevirerek
[LanguageK] (Dil) seçimi yapýn
(üstten dördüncü öðe), sonra <0>
tuþuna basýn.

dili ayarlayýn.
3 Ýstediðiniz
<5> kadranýný çevirerek dili seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
X Arayüz dili deðiþir.
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Lensi Takma ve Çýkarma
Fotoðraf makinesi tüm Canon EF lensleriyle uyumludur. Fotoðraf
makinesi EF-S lenslerle kullanýlamaz.

1

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

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

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

4 Ön lens kapaðýný çýkarýn.

Hiçbir lensle doðrudan güneþ ýþýðýna bakmayýn. Aksi takdirde, görüþ
kaybýnýz olabilir.
Lensin ön kýsmý (odaklanma halkasý) otomatik odaklanma esnasýnda
dönerse, dönen parçaya asla dokunmayýn.
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Lensi Takma ve Çýkarma

Tozu En Aza Ýndirme
Lens deðiþimini tozsuz bir mekanda hýzlýca yapýn.
Fotoðraf makinesini lens takýlmadan saklarken, fotoðraf makinesi gövde
kapaðýný taktýðýnýzdan emin olun.
Takmandan önce gövde kapaðý üzerindeki tozu alýn.

Lensi Çýkarma
Lens çýkarma düðmesine
basarken, lensi ok ile gösterildiði
gibi çevirin.
Lensi durana kadar çevirin, sonra
çýkarýn.
Çýkardýðýnýz lensin lens kapaðýný
takýn.
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Vizör Netliðinin Ayarlanmasý

1

Koruyucu kapaðý çýkarýn.
Koyucu kapaðýn her iki ucundan
kavrayarak yukarý doðru kaydýrýn.

yapýn.
2 Ayarý
Vizördeki AF noktalarý net görünene
kadar düðmeyi sola veya saða çevirin.
Koruyucu kapaðý takýn.

Fotoðraf makinesinin diopter ayarý net bir vizör görüntüsü saðlayamýyorsa, Eg
serisi Dioptrik Ayar Lens (ayrý satýlýr) kullanmanýz önerilir.

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

Yatay çekim

Dikey çekim

1. Sað elinizle fotoðraf makinesini sapýný saðlam bir þekilde kuþatýn.
2. Sol elinizle lensin altýný tutun.
3. Sað elinizin iþaret parmaðýyla deklanþöre hafifçe basýn.
4. Kollarýnýzý ve dirseklerinizi hafifçe gövdenize doðru çekin.
5. Gövdenizi sabitlemek için, bir ayaðýnýzý diðerinin önüne yerleþtirin.
6. Fotoðraf makinesini yüzünüze yaklaþtýrýn ve vizörden bakýn.
LCD monitörden bakarken çekim yapmak için bkz. s. 199.
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Deklanþör Tuþu
Deklanþörün iki adýmý vardýr. Deklanþöre yarým basabilirsiniz. Sonra
deklanþöre tam basabilirsiniz.

Yarým basma
Bu, enstantane hýzýný ve diyaframý
ayarlayan otomatik odaklanma ve
otomatik poz sistemini etkinleþtirir.
Poz ayarý (enstantane hýzý ve diyafram)
LCD panelde ve vizörde görüntülenir
(9).

Tam basma
Bu, deklanþörü serbest býrakýr ve resmi
çeker.

Fotoðraf Makinesi Sarsýný Önleme
Pozlama esnasýnda elde tutulan fotoðraf makinesi hareketine, fotoðraf
makinesi sarsýntýsý denir. Görüntü bulanýklýðýna neden olabilir. Fotoðraf
makinesi sarsýntýsýný önlemek için þunlara dikkat edin:
• Fotoðraf makinesini bir önceki sayfada açýklandýðý gibi tutun ve
sabitleyin.
• Otomatik odaklanma için deklanþöre yarým basýn, sonra yavaþça tam
basýn.
<p> tuþuna basýldýðýnda, deklanþör tuþuna yarým basýldýðýnda
gerçekleþen iþlemin aynýsý gerçekleþir.
Deklanþöre yarým basmadan direkt tam basarsanýz veya deklanþöre
önce yarým basar ve hemen ardýndan tam basarsanýz, fotoðraf makinesi
çekim yapmadan önce biraz zaman geçer.
Menü ekraný, görüntü izleme ve görüntü kaydý esnasýnda bile,
deklanþöre yarým basarak makineyi hemen çekime hazýr hale
gelebilirsiniz.
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6 Ana Kadran
(1) Bir tuþa bastýktan sonra <6>

kadranýný çevirin.
<W>, <o>, <Q> veya
<i> gibi bir tuþa bastýðýnýzda, ilgili
iþlev 6 saniye boyunca seçili durumda
kalýr (9). Bu arada, istediðiniz ayarý
yapmak için <6> kadranýný
çevirebilirsiniz.
Ýþlev seçimi zamanlayýcý
sonlandýrýldýðýnda veya deklanþöre
yarým basýlýrsa, fotoðraf makinesi çekime
hazýr hale gelir.
Bu kadraný çekim modunu, AF
modunu, ölçüm modunu, AF
noktasýný, ISO hýzýný poz telafisini
(<O> tuþuna basýldýðýnda), kartý, vb.
seçmek veya ayarlamak için kullanýn.

(2) Sadece <6> kadranýný çevirin.
Vizörden veya üst LCD panelden
bakarken, istediðiniz ayarý yapmak için
<6> kadranýný çevirin.
Enstantane hýzý, diyafram vb. ayarý
yapmak için bu kadraný kullanýn.

Güç düðmesi <R> olarak (Multi iþlev kilidi, s.50) ayarlandýðýnda bile
(1) seçeneðindeki iþlemler yapýlabilir.
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5 Hýzlý Kontrol Kadraný
(1) Bir tuþa bastýktan sonra <5>

kadranýný çevirin.
<W>, <o>, <Q> veya
<i> gibi bir tuþa bastýðýnýzda, ilgili
iþlev 6 saniye boyunca seçili durumda
kalýr (9). Bu arada, istediðiniz ayarý
yapmak için <5> kadranýný
çevirebilirsiniz.
Ýþlev seçimi zamanlayýcý
sonlandýrýldýðýnda veya deklanþöre
yarým basýlýrsa, fotoðraf makinesi çekime
hazýr hale gelir.
Bu kadraný çekim modunu, sürücü
modunu, flaþ poz telafisini, AF
noktasýný, ISO hýzýný, poz telafisini
(<O> tuþuna basýldýðýnda), beyaz
ayarýný, görüntü boyutunu, vb.
seçmek veya ayarlamak için kullanýn.

(2) Sadece <5> kadranýný çevirin.
Vizörden veya üst LCD panelden
bakarken, istediðiniz ayarý yapmak için
<5> kadranýný çevirin.
Bu kadraný, poz telafisi miktarýný,
manuel poz için diyafram deðerini vb.
ayarlamak için kullanýn.
Güç düðmesi <R> olarak (Multi iþlev kilidi, s.50) ayarlandýðýnda bile
(1) seçeneðindeki iþlemler yapýlabilir.

h Dokunmatik Pad
Video çekim sýrasýnda, dokunmatik pad ile sessiz bir þekilde enstantane
hýzý, diyafram, ISO hýzý, poz telafisi ve ses kayýt seviyesi ve ayarý
yapabilirsiniz (s.238). Bu iþlev [z5: Silent Control] (Sessiz Kontrol)
seçeneði [Enable h] (Etkin) olarak ayarlandýðýnda etkinleþir.
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<Q> tuþuna bastýktan sonra,
<5> kadranýnýn ilk halkasýna
üstten, alttan, soldan veya
saðdan dokunun.
9 Çoklu Kontrolör
<9>, sekiz yönlü tuþtan ve ortada yer alan bir düðmeden oluþur.
Bunu AF noktasýný seçmek, beyaz ayarýný
düzeltmek, AF noktasýný taþýmak veya
Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda çerçeveyi
büyütmek izleme sýrasýnda büyütülmüþ
görüntü üzerinde gezinmek, Hýzlý Kontrol
ekranýný kullanmak vb. için kullanýn.
Ayrýca menü seçeneklerini seçmek veya
ayarlamak için de kullanabilirsiniz ([31:
Görüntüleri sil] ve [51: Format card]
(Kartý formatla) hariç).
Menüler ve Hýzlý Kontrol ekraný için Çoklu
Kontrolör sadece dikey ve yatay yönlerinde
çalýþýr. Diyagonal yönlerde çalýþmaz.

Dikey Çekim
Fotoðraf makinesinin altýnda dikey sap tuþlarý ve bir kadran vardýr (s.18, 19).
Dikey sap tuþlarýný ve kadraný kullanmadan
önce dikey sap ON/OFF (açma/kapama)
düðmesini <1> olarak ayarlayýn.
Dikey çekim kontrollerini kullanmadýðýnýz
zaman kazara iþlem yapýlmasýný önlemek
için düðmeyi <2> konumuna ayarlayýn.

Dikey sapýn Multi iþlev tuþu 2 ve alan derinliði önizleme tuþu (s.18), Dikey sapýn ON/
OFF (açma/kapama) düðmesi <2> konumuna ayarlandýðýnda bile iþlev görür.
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R: Multi iþlev kilidi
[85: Multi function lock] (Multi iþlev kilidi) (s.329) ve açma/kapama
düðmesini <R> konumuna ayarlayarak mevcut ayarlarýn Ana Kadran,
Hýzlý Kontrol Kadraný veya Çoklu kontrolörle yanlýþlýkla deðiþtirilmesini
önleyebilirsiniz.

Açma/kapama düðmesi <R> olarak ayarlanýrsa ve kilitli fotoðraf
makinesi kontrollerinden birini kullanmaya çalýþýrsanýz, vizörde ve LCD
panelde <L> görüntülenir. [LOCK] (kilitli) uyarýsý da çekim iþlevleri ayar
ekranýnda görüntülenir.

U LCD Paneli Aydýnlatmasý
<U> tuþuna basarak üst ve arka LCD
panel aydýnlatmasýný açabilir (9) veya
kapatabilirsiniz. Bulb poz esnasýnda,
deklanþöre tam basýlýnca LCD panel
aydýnlatmasý kapanýr.

Çekim Ayarlarýnýn Görüntülenmesi
<B> tuþuna üst üste birkaç kez
basýlýrsa çekim ayarlarý görüntülenir.
<Q> tuþuna basýldýðýnda, çekim
ayarlarý için Hýzlý Kontrol kullanýlabilir
(s.51).
Ekraný kapatmak için tekrar <B>
tuþuna basýn.
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Q Çekim Ýþlevleri Ýçin Hýzlý Kontrol
LCD monitörde gösterilen çekim iþlevlerini doðrudan seçebilir ve
ayarlayabilirsiniz. Buna Hýzlý Kontrol ekraný denir.

1

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

iþlevi ayarlayýn.
2 Ýstediðiniz
Ýþlevi seçmek için <9> kadranýný
kullanýn.
X Seçilen iþlevin ayarý ekranýn altýnda
görüntülenir.
X <5> veya <6> kadranýný
çevirerek ayarý deðiþtirin.

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

Ýþlev Ayarý Ekraný

Ð <0>

Ýstediðiniz iþlevi seçin, sonra <0>
tuþuna basýn. Ýþlevin ayar ekraný
görüntülenir.
<5> veya <6> kadranýný
çevirerek ayarý deðiþtirin. <B>
tuþuna basýlarak ayarlanan iþlevler
de vardýr.
Ayarý tamamlamak için <0> tuþuna
basýn ve Hýzlý Kontrol ekranýna geri
dönün.
<
> (Özel Kontroller, s.333) seçimi
yapýldýðýnda ve <M> tuþuna
basýldýðýnda, çekim ayarlarý ekraný
yeniden görüntülenir.
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Q Çekim Ýþlevleri Ýçin Hýzlý Kontrol

Hýzlý Kontrol Ekranýnda Ayarlanabilen Ýþlevler
AE kilidi* (s.177)
Beyaz ayarý (s.137)
Diyafram (s.169)

Vurgulama tonu önceliði* (s.150)
Poz telafisi/AEB ayarý
(s.175, 176)

Enstantane hýzý (s.167)
ISO hýzý (s.124)
Çekim modu* (s.24)
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
(s.146)

Flaþ poz telafisi (s.190)

AF modu (s.66)

Özel Kontroller (s.333).

Resim Stili (s.129)
Ölçüm modu (s.173)
Sürücü modu (s. 110)

Beyaz ayarý düzeltisi (s.144)

Yýldýzlý iþlevler Hýzlý Kontrol ekranýyla ayarlanamaz.
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3 Menü Ýþlemleri
Menüleri kullanarak, bip sesi, tarih/saat vb. gibi iþlevleri ayarlayabilirsiniz.
LCD monitöre bakarken, fotoðraf makinesi arkasýndaki <M> ve <Q>
tuþlarýný ve <6> <5> kadranlarýný kullanýn.
<M> tuþu

LCD monitör
<Q> tuþu

<6> Ana
Kadran
<5> Hýzlý Kontrol
Kadraný
<0> tuþu

3: Ýzleme
2: AF
z: Çekim

5: Ayar
8: Özel Ýþlevler
9: Menüm
Ana

Ýkincil sekmeler

Menü öðeleri

Menü ayarlarý
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3 Menü Ýþlemleri

Menü Ayarý Prosedürü

1

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

sekme seçin.
2 Bir<Q>
tuþuna her basýldýðýnda, ana
sekme deðiþir.
<6> kadranýný çevirerek bir ikincil
sekme seçin.
Örneðin, [z4] sekmesi, z (Çekim)
sekmesinin soldan dördüncü noktasý
seçildiðinde görüntülenen ekraný belirtir.

öðeyi seçin.
3 Ýstediðiniz
<5> kadranýný çevirerek öðe seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.

seçin.
4 Ayarý
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
ayarý seçin.
Geçerli ayar mavi renkte gösterilir.

ayarý yapýn.
5 Ýstediðiniz
<0> tuþuna basarak ayarlayýn.
çýkýn.
6 Ayardan
<M> tuþuna basarak menüden çýkýþ
yapýn ve çekime hazýr duruma geri
dönün.
Menü iþlevlerine dair açýklamalarda bunda böyle menü ekranýnýn görüntülenmesi
için <M> tuþuna basýlmýþ olduðu varsayýlýr.
Menü iþlevlerini ayarlamak için <9> kadranýný da kullanabilirsiniz. ([31: Erase
images] (Görüntüleri sil) ve [51: Format card] (Kartý formatla) hariç).
Ýptal etmek için <M> tuþuna basýn.
her menü öðesiyle ilgili ayrýntýlar için bkz. s. 363.
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3 Kartýn Formatlanmasý
Kart yeniyse veya öncesinde baþka bir fotoðraf makinesi veya
bilgisayarda formatlanmýþsa, kartý bu fotoðraf makinesinde formatlayýn.
Kart formatlandýðýnda içindeki tüm görüntüler ve veriler silinir.
Koruma altýndaki görüntüler dahi silineceðinden, saklamak
istediðiniz hiçbir þey olmadýðýndan emin olun. Gerekiyorsa,
kartý formatlamadan önce görüntüleri bir bilgisayara vb.
aktarýn.

1

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

seçin.
2 Kartý
[f] Kart 1 ve [g] Kart 2'dir.
<5> kadranýný çevirerek bir kart
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.

seçimi yapýn.
3 [OK][OK](Tamam)
seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
X Kart formatlanýr.
X Formatlama iþlemi tamamlandýðýnda,
menü görüntülenir.
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Kartý aþaðýdaki durumlarda formatlamanýz gerekir:
Kart yeniyse.
Kart, farklý bir fotoðraf makinesinde veya bir bilgisayarda
formatlanmýþsa.
Kart görüntüler ve verilerle doluysa.
Karta ilgili bir hata mesajý görüntüleniyorsa (s.388).

128 GB veya daha düþük kapasiteli kartlar FAT formatýnda formatlanýr.
128 GB'tan daha yüksek kapasiteli kartlar exFAT formatýnda formatlanýr.
128 GB'ýn üzerindeki kapasiteye sahip bir kartý bu fotoðraf makinesinde
formatlar ve sonra baþka bir fotoðraf makinesine takarsanýz, bir hata
mesajý görüntülenir ve kartý kullanmanýz mümkün olmayabilir. Kiþisel
bilgisayarýnýzýn iþletim sistemine veya kart okuyucusuna baðlý olarak
exFAT formatýnda formatlanan bir kart tanýnmayabilir.
Kart formatlandýðýnda veya veri silindiðinde, sadece dosya yönetim
bilgileri deðiþtirilir. Gerçek veri tamamen silinmez. Kartý satarken veya
elden çýkarýrken bunu unutmayýn. Kartý elden çýkarýrken karta fiziksel
olarak hasar vererek kiþisel verilerinizin dýþarýya sýzmasýna engel olun.

Kart formatlama ekranýnda görüntülenen kart kapasitesi, kart üzerinde
gösterilen deðerden daha düþük olabilir.
Bu cihaz Microsoft lisanslý exFAT teknolojisine sahiptir.
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3 Gücün Kapanma Süresini Ayarlama/Otomatik Kapanma
Pil gücünden tasarruf etmek için, fotoðraf makinesi belirlenen süre
kullanýlmadan býrakýldýktan sonra otomatik olarak kapanýr. Fotoðraf
makinesinin otomatik olarak kapanmasýný istemiyorsanýz, bu ayarý [Disable]
(Devre dýþý) olarak ayarlayýn. Makine kapandýktan sonra tekrar açmak için
deklanþör tuþuna veya diðer tuþlardan birine basýn.

1

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

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

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

1

[Image review] (Görüntü izleme)
seçimi yapýn.
[z3] sekmesi altýnda, [Image
review] (Görüntü izleme) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

2 Ýstediðiniz süreyi belirleyin.

Ýstediðiniz ayarý seçin, sonra <0> tuþuna basýn.

[Hold] (Tut) ayarý seçilirse, görüntü otomatik kapanma süresi dolana kadar
ekranda kalýr.
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3 Fotoðraf Makinesinin Varsayýlan Ayarlara Çevrilmesi
Fotoðraf makinesinin çekim ayarlarý ve menü ayarlarý varsayýlan
deðerlerine çevrilebilir.

1

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

seçimi yapýn.
2 [OK][OK](Tamam)
seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
X [Clear all camera settings] (Tüm
makine ayarlarýný temizle) seçeneði,
fotoðraf makinesini aþaðýdaki
varsayýlan deðerlere geri çevirir:
Çekim Ayarlarý
Çekim modu

d (Program AE)

AF modu

Tek Çekim AF

AF alaný seçim modu

Tek noktalý AF (Manuel
seçim)

AF nokta seçimi

Merkez

Kayýtlý AF noktasý

Ýptal

Poz ölçüm modu

q
(Deðerlendirmeli ölçüm)

ISO hýzý

Otomatik

ISO hýzý aralýðý

Minimum: 100
Maksimum: 51200

Otomatik ISO aralýðý

Minimum: 100
Maksimum: 25600

ISO Otomatik minimum
enstantane hýzý

Otomatik

58

Sürücü modu

u (Tek çekim)

Poz telafisi

Ýptal

AEB

Ýptal

Flaþ poz telafisi

0 (Sýfýr)

Çoklu poz

Devre dýþý

Ayna kilidi

Devre dýþý

Özel Ýþlevler

Deðiþtirilmez

Flaþ iþlevi ayarlarý

Deðiþtirilmez
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Görüntü Kaydý Ayarlarý
Görüntü tipi/boyutu

3 (Büyük)

JPEG kalitesi

8

Resim Stili

Standart

Otomatik Iþýk Ýyileþtirici

Standart

Periferik aydýnlatma
düzeltisi

Etkin/Düzelti verisi
korunur

Kromatik bozulma
düzeltisi

AF Ayarlarý
Durum 1 - 6*

Durum1/Tüm
durumlarýn
parametre ayarlarý
temizlenir

AI Servo 1. görüntü
önceliði

Eþit öncelik

AI Servo 2. görüntü önceliði

Eþit öncelik

Etkin/Düzelti verisi
korunur

USM lens elektronik MF

Tek Çekim AF
sonrasý etkin

Beyaz ayarý

Q (Otomatik)

AF yardýmcý ýþýðý
yanmasý

Etkin

Özel BA verisi

Kayýtlý ayar
korunur

Tek Çekim AF
deklanþör önceliði

Odak önceliði

Kiþisel BA

Kayýtlý ayar
korunur

Otomatik AF nokta
seçimi: EOS iTR AF

Etkin

Beyaz ayarý düzeltisi

Ýptal

AF mümkün
olmadýðýnda lens
sürücüsü

Odak aramaya
devam

Seçilebilir AF noktasý

61 nokta

Beyaz ayarý braketleme Ýptal
Renk alaný

sRGB

AF alaný seçim modunu
Tüm modlar seçili
seçin

Uzun poz parazit
azaltma

Devre dýþý

AF alaný seçim yöntemi B tuþu

Yüksek ISO hýzý parazit
Standart
azaltma

Yön baðlantýlý AF
noktasý

Dikey/yatay için ayný

Vurgulama tonu önceliði

Devre dýþý

Kayýt iþlevi

Standart

Manuel AF noktasý
seçimi biçimi

AF alaný
kenarlarýnda durur

Otomatik odaklanma
sýrasýnda AF noktasý

Seçili (sabit)

VF ekran aydýnlatma

Otomatik

Vizörde AF durumu

Görüþ alanýnda
göster

AF Mikro ayar

Devre dýþý

Dosya numarasý verme Sürekli
Dosya adý

Preset kodu

Otomatik temizlik

Etkin

Toz Temizleme Verisi

Sil

* Varsayýlan ayarlar s. 83 ila 86 arasýnda
gösterilmektedir.
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Baþlamadan Önce

Fotoðraf Makinesi Ayarlarý

Canlý Görünüm Çekimi Ayarlarý

Otomatik kapanma

1 dk.

LV z/k ayarý

Fotoðraf

Bip sesi

Etkin

AF modu

Canlý mod

Kýlavuz gösterimi

Kapalý

Poz simülasyonu

Etkin

Kartsýz çekim

Etkin

Görüntü gözden
geçirme

2 sn.

Sessiz LV çekim

Mod 1

Vurgulama uyarýsý

Devre dýþý

Ölçüm zamanlayýcý

16 sn.

AF noktasý gösterimi

Devre dýþý

Histogram ekraný

Parlaklýk

Ýzleme kýlavuzu

Kapalý

Video Çekim Ayarlarý
LV z/k ayarý

Fotoðraf

AF modu

Canlý mod

Kýlavuz gösterimi

Kapalý

Büyütme (Yakl.)

2x

6 ile görüntü atla

e (10 görüntü)

Video kaydý boyutu

1920x1080/IPB

Otomatik döndürme

AçýkzD

Ses kaydý

Otomatik

Video izleme sayacý

Deðiþtirilmez

Sessiz LV çekim

Mod 1

Ölçüm zamanlayýcý

16 sn.

LCD parlaklýðý
Tarih/Saat/Saat Dilimi

Deðiþtirilmez

Süre kodu

Dil

Deðiþtirilmez

Ýlerleme

Deðiþtirilmez

Video sistemi

Deðiþtirilmez

Süre ayarýný baþlat

Deðiþtirilmez

z tuþu görüntüleme
seçenekleri

Seçili tüm öðeler

Video çözünürlüðü
deðeri

Deðiþtirilmez

VF kýlavuz gösterimi

Devre dýþý

Ýletiþim ayarlarý

Deðiþtirilmez

Video izleme sayacý

Deðiþtirilmez

Özel çekim modlarý

Deðiþtirilmez

Kare Düþürme

Deðiþtirilmez

Telif hakký bilgileri

Deðiþtirilmez

HDMI kontrolü

Devre dýþý

Sistem durumu
göstergesi

Ayar korunur

Menüm ayarlarý

Deðiþtirilmez

Menümden Görüntüleyin

Devre dýþý

Sessiz Kontrol

Devre dýþý

Video çekim tuþu

B tuþu

WFT ve GPS ayarlarý için ilgili cihazýn kullaným kýlavuzuna baþvurun.
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Kýlavuzun ve Elektronik Seviyenin Görüntülenmesi
Vizörde ve LCD monitörde bir kýlavuz ve elektronik seviye
görüntüleyerek fotoðraf makinesi eðikliðini düzeltebilirsiniz.

Kýlavuzuna Vizörde Görüntülenmesi

1

[VF grid display] (VF kýlavuz
gösterimi) seçimi yapýn.
[52] sekmesi altýnda, [VF grid
display] (VF kýlavuz gösterimi)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

(Etkin) seçimi yapýn.
2 [Enable]
<5> kadranýný çevirerek [Enable]
(Etkin) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
Vizörde kýlavuz görüntülenir.

Vizörde Elektronik Seviyenin Görüntülenmesi
Vizör, AF noktalarýný kullanarak bir elektronik seviye görüntüleyebilir.
Ayrýntýlarý için bkz. Özel Kontroller (s.333).

Canlý Görünüm çekimi ve video çekim sýrasýnda LCD monitörde bir kýlavuz
görüntülenebilir (s.206, 241).
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Kýlavuzun ve Elektronik Seviyenin Görüntülenmesi

LCD Monitörde Elektronik Seviyenin Görüntülenmesi

1

<B> tuþuna basýn.
<B> tuþuna her basýldýðýnda,
ekran göstergesi deðiþir.
Elektronik seviyeyi görüntüleyin.
Elektronik seviye görüntülenmezse,
[52: z button display options]
(Tuþ görüntüleme seçenekleri) ayarý
yaparak elektronik seviyenin
görüntülenmesini saðlayýn (s.358).

makinesi eðimini kontrol
2 Fotoðraf
edin.
Yatay ve dikey eðim 1° artýþlarla
görüntülenir.
Dikey seviye
Yatay seviye

Kýrmýzý çizgi yeþil renge döndüðünde
bu eðimin düzletildiðini gösterir.

Eðim düzeltilse bile ±1° hata payý olabilir.
Fotoðraf makinesi eðimi yüksekse elektronik seviyenin hata payý daha

Yukarýdaki prosedürü kullanarak Canlý Görünüm sýrasýnda ve video çekim
öncesinde elektronik seviyeyi görüntüleyebilirsiniz (s.203, 227). Video çekim
sýrasýnda elektronik seviye görüntülenmeyeceðini unutmayýn. (Video çekimi
baþladýðýnda elektronik seviye kaybolur.)
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Özellik Rehberi
Menü ekranýnýn alt kýsmýnda [zHelp] (Yardým) görüntülendiðinde, menü
seçeneklerine dair açýklama veren Özellik rehberi görüntülenebilir. Özellik
rehberi <B> tuþu basýlý tutulurken görüntülenir. Özellik rehberi iki veya daha
fazla ekraný kaplarsa, sað kenarda bir kaydýrma çubuðu görüntülenir. Kaydýrmak
için <B> tuþunu basýlý tutun ve <5> kadranýný çevirin.

Örneðin: [21] sekmesi [Case 2] (Durum 2)

B

Î

Kaydýrma
Örneðin: [23] sekmesi [AF-assist beam firing] (AF yardýmcý ýþýðýnýn yanmasý)

B

Î

Örneðin: [85] sekmesi [Multi function lock] (Çoklu iþlev kilidi)

B

Î
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2

AF ve Ýlerleme Modlarýnýn
Ayarlanmasý
Vizördeki 61 AF noktasý AF çekimi
çok farklý konu ve sahneler için
olanaklý hale getiriyor.

Çekim koþullarýna ve konuya en uygun AF modunu ve
sürücü modunu da seçebilirsiniz.

<AF> otomatik odak anlamýna gelir. <MF> manuel odak anlamýna gelir.

65

H112_SEC02.fm Page 66 Monday, June 25, 2012 3:53 PM

2: AF Modunun Seçilmesi
Çekim koþullarýna veya konuya uygun AF modunu seçebilirsiniz.

1

Lens üzerinde, odak modu
düðmesini <AF> konumuna
ayarlayýn.

2 <o> tuþuna basýn. (9)
seçin
3 AFÜstmodunu
LCD panelden bakarken <6>
kadranýný çevirin.
X : Tek Çekim AF
Z : AI Servo AF

AF alan seçim modu 61 noktalý otomatik seçimli AF (s.74) veya Bölge AF
(s.73) olarak ayarlanýrsa, konunun renk ve yüz tespiti bilgileri kullanýlarak AF
yapýlabilir (s.95).
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2: AF Modunun Seçilmesi

Sabit Konular için Tek Çekim AF
Sabit konular için uygundur.
Deklanþöre yarým basýldýðýnda,
fotoðraf makinesi sadece bir kez
odaklanýr.

AF
Odak doðrulama ýþýðý

Odaklanma gerçekleþtiðinde,
odaklanan AF noktasý görüntülenir ve
vizördeki <o> odak doðrulama ýþýðý
da yanar.
Deðerlendirmeli ölçümle, odaklanma
gerçekleþtiði an poz ayarý da yapýlýr.
Deklanþör yarým basýlý tutulurken
odak kilitlenir. Ýsterseniz çekim
kompozisyonunu yeniden
oluþturabilirsiniz.
<p> tuþuna basarak da AF
yapýlabilir.

Odaklanma gerçekleþtirilmezse, vizörde <o> odak doðrulama ýþýðý
yanýp söner. Bu durumda, deklanþör tuþuna tam basýlsa bile resim
çekilmez. Resmi yeniden oluþturun ve tekrar odaklanmayý deneyin. Veya
“Otomatik Odaklanma Yapýlamadýðýnda” konusuna (s. 108) bakýn.
[z3: Beep] (Bip Sesi), [Disable] (Devre Dýþý) olarak ayarlanýrsa,
odaklanma gerçekleþtiðinde bip sesi duyulmaz.

Odak Kilidi
Tek Çekim AF'de odaklanma gerçekleþtikten sonra, odaðý kilitleyebilir ve
çekimi yeniden oluþturabilirsiniz. Bu iþleve “odak kilidi” denir. Bu, Alan AF
çerçevesi içinde yer almayan bir konuya odaklanmak istediðinizde
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2: AF Modunun Seçilmesi

Hareketli Konular için Al Servo AF
Bu AF modu, odaklanma mesafesi sýk
sýk deðiþiyorken hareketli konu
çekimlerinde kullanýlýr. Deklanþör
yarým basýlý tutulurken, konu sürekli
olarak odakta kalýr.
Poz ayarý resim çekilirken yapýlýr.
<p> tuþuna basarak da AF
yapýlabilir.

AI Servo AF ile Odak Takibi
Konu fotoðraf makinesine sabit bir hýzla yaklaþýp uzaklaþýrsa, fotoðraf
makinesi konuyu takip eder ve resmim çekiminden hemen önce netlik
mesafesi tahmini yapar. Bu pozlama anýnda doðru pozun elde edilmesi
içindir.
AF alan seçim modu 61 noktalý otomatik seçim (s.69) olarak ayarlandýðýnda,
fotoðraf makinesi odaklanmak için önce manuel olarak seçilen AF noktasýný
kullanýr. Otomatik odaklanma esnasýnda, konu manuel olarak seçilen AF
noktasýndan uzaklaþýrsa, konu Alan AF çerçevesi tarafýndan kuþatýldýðý
müddetçe odak takibi devam eder.
Al Servo AF ile, odaklanma gerçekleþtiðinde bile bip sesi duyulmaz. Ayrýca,
vizörde <o> odak doðrulama ýþýðý yanmaz.

AF Durum Göstergesi
Deklanþöre yarým basýldýðýnda ve
fotoðraf makinesi AF ile odaklanýyorsa
vizörün sað alt kýsmýnda <i> simgesi
görüntülenir.
Tek Çekim AF modunda, deklanþör
tuþuna yarým basarak odaklandýktan
sonra da simge görüntülenir.
Vizörün görüntü alaný dýþýnda AF durum göstergesi görüntülenebilir (s.101).
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S AF Alanýnýn Seçilmesi
AF için 61 AF noktasý saðlanýr. Sahneye veya konuya uygun AF noktasý
seçimi yapabilirsiniz.
Makineye takýlan lense baðlý olarak, kullanýlabilen AF noktasý
sayýsý ve AF noktasý biçimi farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar için
“Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý” konusuna bakýn (s.
76).

AF Alan Seçimi Modu
Bir ila altý AF alan seçim modundan birini kullanabilirsiniz. Bir sonraki
sayfada seçim prosedürü açýklanmýþtýr.

Tek noktalý Spot AF (Manuel
seçim)
Net odaklanma için.

Tek noktalý AF (Manuel seçim)
Odaklanmak için bir AF noktasý seçin.

AF nokta geniþletme (Manuel
seçim )
Odaklanmak için manuel olarak seçilen
AF noktasý <S> ve etrafýndaki AF
noktalarý <w> (üst, alt, sol ve saðdaki)
kullanýlýr.
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S AF Alanýnýn Seçilmesi

AF nokta geniþletme (Manuel
seçim, etraftaki noktalar)
Odaklanmak için manuel olarak seçilen
AF noktasý <S> ve etrafýndaki AF
noktalarý <w> kullanýlýr.

Bölge AF (Manuel bölge seçimi)
Odaklanmak için 61 AF noktasý dokuz
bölgeye bölünür.

61 noktalý otomatik seçimli AF
Odaklanmak için tüm AF noktalarý
kullanýlýr.

AF Alan Seçim Modunun Seçilmesi
AF alan seçim modunu seçin.
<S> tuþuna basýn.
Vizörden bakýn ve <B> tuþuna
basýn.
X AF alan seçim modunu ayarlamak
için <B> tuþuna basýn.
[24: Select AF area selec. mode] (AF alan seçim modu seçimi) ile
seçilebilir AF alan seçim modlarýný sýnýrlandýrabilirsiniz (s.97).
[24: AF area selection method] (AF alan seçim yöntemi), [ →Main
Dial] (Ana Kadran) olarak ayarlandýðýnda, önce <S> tuþuna basarak,
ardýndan <6> kadranýný çevirerek AF alan seçim modunu
seçebilirsiniz (s.98).
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S AF Alanýnýn Seçilmesi

AF Noktasýnýn Manuel Seçilmesi
AF noktasýný veya bölgesini manuel olarak seçebilirsiniz. 61 noktalý otomatik
seçimli AF ile, AI Servo AF için baþlangýç AF noktasýný seçebilirsiniz.

1

<S> tuþuna basýn.
X Vizörde AF noktalarý görüntülenir.
AF noktasý geniþletme modunda, etkin
baðlý AF noktalarý da görüntülenir.
Bölge AF modunda, seçilen bölge
görüntülenir.

noktasý seçin.
2 BirAFAFnoktasý
seçimi <9> kadranýnýn
eðildiði yönde deðiþir. <9> kadranýna
basarsanýz, merkez AF noktasý (veya
merkez Bölge) seçilir.
AF noktalarýný dikey yönde <6> ile,
yatay yönde ise <5> ile
seçebilirsiniz.
Bölge AF modunda, <6> veya
<5> kadranýnýn çevrilmesi Bölgeyi
döngüsel bir sýrayla deðiþtirir.

AF Noktasý Görüntüleme Ýndikatörleri
<S> tuþuna basýldýðýnda çok hassas otomatik odaklanma için çapraz
tipte AF noktalarý yanar. Yanýp sönen AF noktalarý, yatay hatta
hassastýr. Ayrýntýlar için bkz. s. 75.

<S> tuþuna bastýðýnýzda, üst LCD panelde þunlar görüntülenir:
• 61 noktalý otomatik seçim AF ve Bölge AF (manuel bölge seçimi):
AF
• Tek noktalý Spot AF, Tek noktalý AF ve AF nokta geniþletme:
SEL
(Merkez)/SEL AF (Merkez Dýþý)
[25: Manual AF pt. selec. pattern] (Manuel AF noktasý seçim
yöntemi) ile [Stops at AF area edges] (AF alaný kenarlarýnda duraklat)
veya [Continuous] (Sürekli) (s.99) seçimi yapabilirsiniz.
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AF Alan Seçimi Modlarý
Tek noktalý Spot AF (Manuel seçim)
Tek noktalý AF ile ayný olmasýna raðmen seçilen
AF noktasý <O> odaklanmak için küçük bir alaný
kuþatýr. Üst üste binen konularda, örneðin bir
kafesteki hayvanýn çekiminde net odaklanma elde
etmekte etkilidir.
Spot AF çok küçük bir alaný kuþatacaðý için, elde
çekim yaparken veya hareketli konu çekiminde
odaklanma güçleþebilir.

Tek noktalý AF (Manuel seçim)
Odaklanma için kullanýlacak bir AF noktasý <S>
seçin.

AF nokta geniþletme (Manuel seçim

)

Odaklanmak için manuel olarak seçilen AF noktasý <S> ve baðlý AF
noktalarý <w> (üst, alt, sol ve saðdaki) kullanýlýr. Tek bir AF noktasýyla
hareketli konu takibi yapmak zor olduðunda etkilidir.
AI Servo AF ile manuel olarak seçin AF noktasý <S> önce konuya
odaklanýp takibe almalýdýr. Ancak, hedef konuya odaklanmak Bölge
AF'den daha kolaydýr.
Tek Çekim AF ile, geniþletilmiþ bir AF noktasýyla odaklanma
gerçekleþtirildiðinde, geniþletilen AF noktasý <S> da manuel olarak
seçilen <S> AF noktasýyla birlikte gösterilir.
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AF Alan Seçimi Modlarý

AF nokta geniþletme (Manuel seçim, etraftaki noktalar)
Odaklanmak için manuel olarak seçilen AF noktasý <S> ve baðlý AF
noktalarý <w> kullanýlýr. AF nokta geniþletme, AF nokta geniþletmeden
(Manuel seçim ) daha geniþtir, dolayýsýyla odaklanma daha geniþ bir
alanda yürütülür. Tek bir AF noktasýyla hareketli konu takibi yapmak zor
olduðunda etkilidir.
AI Servo AF ve Tek Çekim AF, AF nokta geniþletme (Manuel seçim )
moduyla ayný þekilde çalýþýr (s.72).

Bölge AF (Manuel bölge seçimi)
Odaklanmak için 61 AF noktasý dokuz bölgeye bölünür. Odaklanma
noktasýnýn otomatik seçimi için seçilen bölgedeki tüm AF noktalarý
kullanýlýr. Bu odaklanmayý Tek noktalý AF veya AF nokta geniþletme
seçenekleriyle olduðundan daha kolay bir hale getiri ve hareketli
konularda etkilidir.
Ancak, yakýn konulara odaklanma eðilimi daha güçlü olacaðý için, belirli
bir hedefe odaklanmak Tek noktalý AF veya AF nokta geniþletme
seçeneðinden daha zor olacaktýr.
Odaklanmayý baþaran AF noktalarý <S> olarak gösterilir.
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AF Alan Seçimi Modlarý

61 noktalý otomatik seçimli AF
Odaklanmak için tüm AF noktalarý kullanýlýr.
Tek Çekim AF ile deklanþör tuþuna yarým
basýldýðýnda odaklanmayý baþaran AF noktalarý
<S> gösterilir. Birden fazla AF noktasý
görüntülendiðinde, bunlarýn hepsi odaklanmayý
baþarmýþ demektir. Bu modda en yakýndaki
konulara odaklanma eðilimi güçlüdür.
AI Servo AF ile odaklanmak için önce manuel
olarak seçilen (s.71) AF noktasý <S> kullanýlýr.
Odaklanmayý baþaran AF noktalarý <S> olarak
gösterilir.
61 noktalý otomatik seçimli AF veya Bölge AF ile etkin AF noktasý <S>
deðiþmeye devam ederek konuyu AI Servo AF modunda takibe alýr. Ancak,
belirli koþullar altýnda (örneðin konu çok küçükse), konu takibi
yapýlamayabilir. Ayrýca, düþük sýcaklýklarda, takip yavaþlayabilir.
Tek Noktalý Spot AF ile Speedlite’ýn AF yardýmcý ýþýðýný kullanarak
odaklanmak zor olabilir.
Fotoðraf makinesi EOS uyumlu Speedlite’ýn AF yardýmcý ýþýðý ile
odaklanamazda, AF alan seçim modunu Tek Noktalý AF (Manuel seçim)
olarak ayarlarýn ve odaklanmak için merkez AF noktasýný seçin.
AF noktalarý yandýðýnda, vizörün bir kýsmý veya tamamý kýrmýzý renkte
aydýnlanabilir. Bu, AF nokta gösterimine (sývý kristal kullanan) iliþkin bir
özelliktir.
Düþük sýcaklýklarda, AF noktalarýnýn yanýp söndüðünü (s.71) görmek zor
olabilir. Bu, AF nokta gösterimine (sývý kristal kullanan) iliþkin bir özelliktir.

[24: Orientation linked AF point] (Yön baðlantýlý AF) seçeneði [
Select separate AF points] (Ayrý AF noktalarý seç) olarak ayarlanýrsa,
AF alaný seçim modunu ve manuel olarak seçilen AF noktasýný (veya
Bölgeyi) dikey ve yatay çekim için ayrý ayrý seçebilirsiniz (s.98).
[24: Selectable AF point] (Seçilebilir AF noktasý) ile manuel olarak
seçilen AF noktalarýnýn sayýsýný deðiþtirebilirsiniz (s.96).

74

H112_SEC02.fm Page 75 Monday, June 25, 2012 3:53 PM

AF Sensörü Hakkýnda
Fotoðraf makinesinin AF sensöründe 61 AF noktasý vardýr. Aþaðýdaki
illüstrasyon, her AF noktasýna karþýlýk gelen AF sensörü modeli
gösterilmektedir. f/2.8 veya daha geniþ diyaframlý lenslerde, vizör
merkezinde yüksek hassasiyette AF gerçekleþtirilebilir.
Makineye takýlan lense baðlý olarak, kullanýlabilen AF noktasý sayýsý ve
AF noktasý biçimi farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar için bkz. s. 76 ila 81.
Þema

Çapraz tipte odaklanma: f/4 yatay + f/5.6 dikey
Çapraz tipte odaklanma:
f/5.6 dikey + f/5.6 yatay

f/5.6 dikey
odaklanma

Çift çapraz tipte odaklanma:
f/2.8 sað diyagonal + f/2.8 so
diyagona

Bu odaklanma sensörleri, f/2.8 veya daha geniþ maksimum
diyafram lensleriyle yüksek hassasiyette odaklanma elde
etmeye çalýþýr. Odaklanma güçlüðü çekilen konulara
odaklanýrken diyagonal çapraz tipte bir model kullanmak
odaklanmayý kolaylaþtýrabilir. Bunlar merkezdeki beþ dikey
AF noktasýný kuþatýr.
Bu odaklanma sensörleri, f/4 veya daha geniþ maksimum
diyafram lensleriyle daha yüksek hassasiyette odaklanma
elde etmeye çalýþýr. Yatay modelde olacaklarý için dikey
hatlarý tanýyabilir.
Bu odaklanma sensörleri f/5.6 veya daha geniþ maksimum
diyafram lensleri için uygundur. Yatay modelde olacaklarý
için dikey hatlarý tanýyabilir. Bunlar vizör merkezinden üç
AF noktasý sütununu kuþatýr.
Bu odaklanma sensörleri f/5.6 veya daha geniþ maksimum
diyafram lensleri için uygundur. Yatay hatlarý tespit edebilir
ve dikey modelde 61 AF noktasýnýn tümünü kuþatabilirler.
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Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý
Fotoðraf makinesinde 61 AF noktasý bulunmasýna raðmen, kullanýlabilir
AF noktasý sayýsý ve odaklanma modelleri lense baðlý olarak deðiþir.
Lensler, A ila H arasýnda sekiz grupta sýnýflandýrýlýr. Lensinizin ait
olduðu grubu öðrenin.
Grup F ila H aralýðýnda bir lens kullanýlýrken, daha az sayýda AF
noktasý görüntülenir.
<S> tuþuna basýldýðýnda,
iþaretiyle gösterilen AF noktalarý yanýp
söner. ( / / AF noktalarý yanýk kalýr.)
“Extender EF1.4x” ve “Extender EF2x”, tüm I/II/III modellerine uygundur.
EOS-1D X'ten sonra piyasaya sürülen tüm lensler için hangi gruba ait
olduklarýný görmek için Canon’un web sitesini kontrol edin.
Bazý lensler, belirli ülke veya bölgelerde bulunmayabilir.

Grup A
61 noktalý odaklanma yapýlabilir. AF alan seçim modlarýnýn tamamý
seçilebilir.
: Çift çapraz tipte AF noktasý. Konu
takibi çok iyidir ve odaklanma
hassasiyeti diðer AF noktalarýndan
daha yüksektir.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
EF24mm f/1.4L USM

EF50mm f/1.8 II

EF24mm f/1.4L II USM

EF85mm f/1.2L USM

EF28mm f/1.8 USM

EF85mm f/1.2L II USM

EF35mm f/1.4L USM
EF35mm f/2
EF50mm f/1.0L USM

EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM
EF135mm f/2L USM
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF1.4x
EF135mm f/2.8 (Softfocus)
EF200mm f/1.8L USM

EF50mm f/1.2L USM
EF50mm f/1.4 USM
EF50mm f/1.8
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EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2L IS USM
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2.8L USM
EF200mm f/2.8L II USM
EF300mm f/2.8L USM
EF300mm f/2.8L IS USM
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L USM

H112_SEC02.fm Page 77 Monday, June 25, 2012 3:53 PM

Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý

EF400mm f/2.8L II USM
EF400mm f/2.8L IS USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
TS-E45mm f/2.8*
TS-E90mm f/2.8*

EF16-35mm f/2.8L USM
EF16-35mm f/2.8L II USM
EF17-35mm f/2.8L USM
EF20-35mm f/2.8L
EF24-70mm f/2.8L II USM

EF28-70mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/2.8L IS USM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF80-200mm f/2.8L

* Tilt/shift olmadan manuel odaklanma.

Grup B
61 noktalý odaklanma yapýlabilir. AF alan seçim modlarýnýn tamamý
seçilebilir.
: Çift çapraz tipte AF noktasý. Konu
takibi çok iyidir ve odaklanma
hassasiyeti diðer AF noktalarýndan
daha yüksektir.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
EF14mm f/2.8L USM
EF14mm f/2.8L II USM
EF15mm f/2.8 Balýk gözü

EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM

EF28mm f/2.8 IS USM
EF24-70mm f/2.8L USM

Grup C
61 noktalý odaklanma yapýlabilir. AF alan seçim modlarýnýn tamamý
seçilebilir.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
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Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý

EF50mm f/2.5 Kompakt Makro

TS-E24mm f/3.5L*

EF100mm f/2.8 Makro

TS-E24mm f/3.5L II*

EF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF300mm f/4L USM
EF300mm f/4L IS USM
EF400mm f/4 DO IS USM
EF500mm f/4L IS USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L USM
EF600mm f/4L IS USM
EF600mm f/4L IS II USM
TS-E17mm f/4L*

EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF2x

EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF2x
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF2x
EF8-15mm f/4L Balýk gözü
USM
EF17-40mm f/4L USM
EF24-105mm f/4L IS USM
EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF70-210mm f/4
EF70-200mm f/4L USM
EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x

* Tilt/shift olmadan manuel odaklanma.

Grup D
61 noktalý odaklanma yapýlabilir. AF alan seçim modlarýnýn tamamý
seçilebilir.
: Çift çapraz tipte AF noktasý. Konu
takibi çok iyidir ve odaklanma
hassasiyeti diðer AF noktalarýndan
daha yüksektir.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
EF28mm f/2.8
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Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý

Grup E
61 noktalý odaklanma yapýlabilir. AF alan seçim modlarýnýn tamamý
seçilebilir.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
EF50mm f/2.5 Kompakt Makro EF300mm f/2.8L IS II USM
+ LIFE SIZE Konverter
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L USM
EF100mm f/2.8 Makro USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L II USM
EF400mm f/5.6L USM
+ Extender EF2x
EF400mm f/2.8L IS USM
EF500mm f/4.5L USM
+ Extender EF2x
EF300mm f/4L USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x
+ Extender EF2x
EF300mm f/4L IS USM
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x
+ Extender EF1.4x
EF400mm f/4 DO IS USM
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x
+ Extender EF1.4x
EF500mm f/4L IS USM
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM
+ Extender EF1.4x
EF600mm f/4L USM
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM
+ Extender EF1.4x
EF600mm f/4L IS USM
EF28-90mm f/4-5.6
+ Extender EF1.4x
EF200mm f/2.8L USM
EF28-90mm f/4-5.6 USM
+ Extender EF2x
EF200mm f/2.8L II USM
EF28-90mm f/4-5.6 II
+ Extender EF2x
EF300mm f/2.8L USM
EF28-90mm f/4-5.6 II USM
+ Extender EF2x
EF300mm f/2.8L IS USM
EF28-90mm f/4-5.6 III
+ Extender EF2x

EF28-105mm f/3.5-4,5 USM
EF28-105mm f/3.5-4,5 II USM
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF35-105mm f/3,5-4,5
EF35-135mm f/3,5-4,5
EF35-135mm f/4-5.6 USM
EF38-76mm f/4.5-5.6
EF50-200mm f/3.5-4.5
EF50-200mm f/3.5-4.5L
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
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Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý

EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM

EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM EF80-200mm f/4.5-5.6
EF75-300mm f/4-5.6

EF90-300mm f/4.5-5.6

EF75-300mm f/4-5.6 USM

EF90-300mm f/4.5-5.6 USM

EF75-300mm f/4-5.6 II

EF100-200mm f/4.5A

EF75-300mm f/4-5.6 II USM

EF100-300mm f/4.5-5.6 USM

EF75-300mm f/4-5.6 III
EF75-300mm f/4-5.6 III USM
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM

EF100-300mm f/5.6
EF100-300mm f/5.6L
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

Grup F
Otomatik odaklanma için 61 AF noktasýnýn sadece 47'si kullanýlýr. AF
alan seçim modlarýnýn tamamý seçilebilir. Otomatik AF nokta seçimi
sýrasýnda, AF alanýnýn dýþ çerçevesi (Alan AF çerçevesi) 61 noktalý
otomatik seçimli AF'den farklý olacaktýr.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
: Devre dýþý AF noktalarý
(görüntülenmez).
EF800mm f/5.6L IS USM
EF22-55mm f/4-5.6 USM
EF28-70mm f/3.5-4,5
EF28-70mm f/3.5-4,5 II
EF28-80mm f/3.5-5.6
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 II
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM
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EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM
EF28-105mm f/4-5.6
EF28-105mm f/4-5.6 USM
EF35-70mm f/3,5-4,5
EF35-70mm f/3.5-4.5A
EF35-80mm f/4-5.6

EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III
EF35-80mm f/4-5.6 PZ
EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM
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Lensler ve Kullanýlabilen AF Noktalarý

Grup G
Otomatik odaklanma için 61 AF noktasýnýn sadece 33'si kullanýlýr. AF
alan seçim modlarýnýn tamamý seçilebilir. Otomatik AF nokta seçimi
sýrasýnda, AF alanýnýn dýþ çerçevesi (Alan AF çerçevesi) 61 noktalý
otomatik seçimli AF'den farklý olacaktýr.
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Yatay hatlarda AF noktasý
hassasiyeti.
: Devre dýþý AF noktalarý
(görüntülenmez).
EF180mm f/3.5L Makro USM

EF180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF1.4x

EF1200mm f/5.6L USM

Grup H
Sadece vizör ortasýndaki AF noktasý otomatik odaklanma için
kullanýlabilir. Sadece þu AF alan seçim modlarý seçilebilir: Tek nokta AF
(Manuel seçim) ve Tek Noktalý Spot AF (Manuel seçim).
: Çapraz tipte AF noktasý. Konu takibi
çok iyidir ve yüksek hassasiyette
odaklanma yapýlabilir.
: Devre dýþý AF noktalarý
(görüntülenmez).
EF35-105mm f/4,5-5.6

EF35-105mm f/4.5-5.6 USM

Maksimum diyaframý f/5.6'dan daha düþük lenslerle, vizörlü çekimde AF
gerçekleþtirilemez. Ayrýca Canlý Görünüm çekimi ve video çekim sýrasýnda
f ile AF yapýlamaz.
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3 AI Servo AF Özelliklerinin Seçilmesi (Konu için)
AI Servo AF'ye kolaylýkla ince ayar yapabilir ve durum 1 ila 6 arasýndaki
seçeneklerden birini kullanarak belirli bir konuya veya sahneye özgü
hale getirebilirsiniz. Bu özelliðe “AF Yapýlandýrma Aracý” denir.

1 [21] sekmesini seçin.
durum seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek bir durum
simgesi seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
X Seçilen durum ayarlanýr. Seçilen
durum mavi renkte gösterilir.

Durum 1 ila 6 hakkýnda
87 - 89 arasýndaki sayfalarda gösterildiði gibi, durum 1 ila 6 arasýnda
konu takibi hassasiyeti, takip hýzlandýrma/yavaþlatma ve AF noktasýný
otomatik deðiþtirme için altý ayar kombinasyonu bulunmaktadýr. Konuya
veya sahneye uygun durumu seçmek için aþaðýdaki tabloya baþvurun.
Durum

Simg
e

Açýklama

Uygun Konular

Sayfa

Durum
1

Çok yönlü çok amaçlý ayar

Herhangi bir hareketli konu
için.

83

Durum
2

Konularýn takibine devam,
olasý engelleri ihmal et

Tenis oyuncularý, kelebek
yüzücüler, serbest stil
kayakçýlar, vb.

83

Durum
3

Aniden AF noktasýna giren
Bisiklet yarýþýnýn start hattý,
konularak hemen
kayak start noktasý vb.
odaklanýn

84

Durum
4

Anýnda hýzlanan veya
yavaþlayan konular için

Futbol, motor sporlarý,
basketbol, vb.

84

Durum
5

Farklý yönlerde hýzla
hareket eden düzensiz
konular

Artistik patinaj, vb.

85

Durum
6

Hýzýný ve hareketini hýzla
ve düzensiz bir þekilde
deðiþtiren konular.

Ritim jimnastik vb.

86
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3 AI Servo AF Özelliklerinin Seçilmesi (Konu için)

Durum 1: Çok yönlü çok amaçlý ayar

Varsayýlan ayarlar
• Takip hassasiyeti: [0]
• Takibi hýzlandýr/yavaþlat: [0]
• AF noktasý otomatik deðiþim: [0]

Herhangi bir hareketli konuya uygun
standart ayar. Birçok konu ve sahneyle
kullanýlabilir.
Aþaðýdaki durumlarda [Case 2] (Durum
2) ila [Durum 6] (Case 6) arasýnda seçim
yapýn: AF noktalarýna engeller
girdiðinde, konu AF noktalarýndan
uzaklaþma eðiliminde olduðunda, birden
ortaya çýkan bir konuya odaklanmak
istediðinizde veya konu belirgin bir
þekilde yukarý, aþaðý, sola veya saða
doðru hareket ettiðinde.

Durum 2: Konu takibine devam, olasý engelleri ihmal et

Varsayýlan ayarlar
• Takip hassasiyeti:
[Kilit: -1]
• Takibi hýzlandýr/yavaþlat: [0]
• AF noktasý otomatik deðiþim: [0]

Fotoðraf makinesi AF noktasýna bir engel
girdiðinde veya konu AF noktalarýndan
kaçma eðiliminde olduðunda da fotoðraf
makinesi konuya odaklanmaya devam
edecektir. Konu bir engel tarafýndan
bloke edildiðinde veya arka plana
odaklanmak istediðinizde etkilidir.

Bir engel çýkarsa veya konu uzun süreliðinde AF noktalarýndan uzaklaþýrsa
ve varsayýlan ayarla hedef konunun takibini yapmak mümkün olmazsa,
[Tracking sensitivity] (Takip hassasiyeti) ayarýný [Locked on -2] (Kilit)
seçeneðine ayarlayarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz (s.87).
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3 AI Servo AF Özelliklerinin Seçilmesi (Konu için)

Durum 3: Aniden AF noktasýna giren konularak hemen odaklanýn

Varsayýlan ayarlar
• Takip hassasiyeti: [Yanýt: +1]
• Takibi hýzlandýr/yavaþlat: [+1]
• AF noktasý otomatik deðiþim: [0]

AF noktasý konu takibine baþladýktan
sonra, bu ayar fotoðraf makinesinin farklý
mesafelerde bulunan sýralý konulara
odaklanmasýný saðlar. Hedef konu
önünde yeni bir konu belirirse, fotoðraf
makinesi yeni konuya odaklanmaya
baþlar. Bu ayrýca en yakýndaki konuya
odaklanmak istediðinizde de etkilidir.

Birden ortaya çýkan bir konuya hýzlýca odaklanmak istiyorsanýz, [Tracking
sensitivity] (Takip hassasiyeti) ayarýný [+2] seçeneðine getirerek daha iyi

Durum 4: Anýnda hýzlanan veya yavaþlayan konular için
Yüksek, ani hýzda devinen hareketli konu
takibi için uygundur.
Ani harekete geçen, birden hýzlanan/
yavaþlaya/duran konularda etkilidir.

Varsayýlan ayarlar
• Takip hassasiyeti: [0]
• Takibi hýzlandýr/yavaþlat: [+1]
• AF noktasý otomatik deðiþim: [0]

Konu hareket halinde ise ve birden, þiddetli hýz deðiþimi gösterirse, [Accel./
decel. tracking] (Takibi hýzlandýrma/yavaþlatma) ayarýný [+2] seçeneðine
getirerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz (s.88).
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3 AI Servo AF Özelliklerinin Seçilmesi (Konu için)

Durum 5: Farklý yönlerde hýzla hareket eden düzensiz konular

Varsayýlan ayarlar
• Takip hassasiyeti: [0]
• Takibi hýzlandýr/yavaþlat: [0]
• AF noktasý otomatik deðiþim:

Hedef konu yukarý, aþaðý, sola ve saða
doðru sert hareket geçiþleri yapsa bile,
AF noktasý otomatik olarak deðiþerek
odaklanýp konuyu takipte tutacaktýr.
Yukarý, aþaðý, sola ve saða yönde sert
hareket geçiþleri yapan konularýn
takibinde etkilidir. Bu ayar, aþaðýdaki AF
alan seçim modlarý ayarlandýðýnda
etkilidir: AF nokta geniþletme (Manual
selection
), AF nokta geniþletme
(Manuel seçim, civardaki noktalar),
Bölge AF (Manuel seçim), 61noktalý
otomatik seçimli AF.
Bu ayar Tek Noktalý Spot AF (Manuel
seçim) ve Tek Noktalý AF (Manuel
seçim) modlarýnda kullanýlamaz.

Konu hýzlý ve beklenmedik bir þekilde yukarý, aþaðý, sola ve saða doðru
hareket ederse, [AF pt auto switching] (AF noktasý otomatik deðiþim)
ayarýný[+2] seçeneðine ayarlamak daha iyi sonuçlar verebilir (s.89).
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Durum 6: Hýzýný ve hareketini hýzla ve düzensiz bir þekilde
deðiþtiren konular.

Varsayýlan ayarlar
• Takip hassasiyeti: [0]
• Takibi hýzlandýr/yavaþlat: [+1]
• AF noktasý otomatik deðiþim:

Hareketleri hýzla ve beklenmedik þekilde
deðiþen hareketli konularýn takibine
uygundur. Ayrýca, hedef konu yukarý,
aþaðý, sola ve saða doðru sert hareket
geçiþleri yapsa ve odaklanma zorlaþsa
bile, AF noktasý otomatik olarak
deðiþerek odaklanýp konuyu takipte
tutacaktýr.
Bu ayar, aþaðýdaki AF alan seçim
modlarý ayarlandýðýnda etkilidir: AF nokta
geniþletme (Manual selection
), AF
nokta geniþletme (Manuel seçim,
civardaki noktalar), Bölge AF (Manuel
seçim), 61noktalý otomatik seçimli AF.
Bu ayar Tek Noktalý Spot AF (Manuel
seçim) ve Tek Noktalý AF (Manuel
seçim) modlarýnda kullanýlamaz.

Hareketli konu birden hýz deðiþimi gösterirse, [Accel./decel. tracking]
(Accel./decel. tracking) ayarýný [+2] seçeneðine getirerek daha iyi
sonuçlar elde edebilirsiniz (s.88).
Konu beklenmedik ve düzensiz bir þekilde yukarý, aþaðý, sola ve saða
doðru hareket ederse, [AF pt auto switching] (AF noktasý otomatik
deðiþim) ayarýný[+2] seçeneðine ayarlamak daha iyi sonuçlar verebilir
(s.89).
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Parametreler Hakkýnda
Takip hassasiyeti
AI Servo AF sýrasýnda AF noktasýna bir
engel girdiðinde veya AF noktalarý
konuyu kaybettiðinde konu takibi
hassasiyetini ayarlar.

[0]
Hareketli konularýn çoðuna uygun standart ayar.
[Kilit: -2 / Kilit: -1]
Fotoðraf makinesi AF noktasýna bir engel girdiðinde veya konu AF
noktalarýndan kaçma eðiliminde olduðunda da fotoðraf makinesi
konuya odaklanmaya devam edecektir. -2 ayarýnda hedef konu -1
ayarýndan daha uzun süre takip edilir.
Ancak, fotoðraf makinesi yanlýþ konuya odaklanýrsa, hedef konuya
geçip ona odaklanmasý biraz uzun sürebilir.
[Yanýt: +2 / Yanýt:+1]
Bir AF noktasý konu takibi yapmaya baþladýktan sonra, fotoðraf
makinesi farklý mesafelerdeki ardýl konulara odaklanabilir. Bu ayrýca
en yakýndaki konuya odaklanmak istediðinizde de etkilidir. +2 ayarý,
bir sonraki ardýl konuya +1 ayarýndan daha hýzlý odaklanýr.
Ancak, fotoðraf makinesinin yanlýþ konuya odaklanma olasýlýðý
yüksektir.

[Tracking sensitivity] Takip hassasiyeti, EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds
Mark III ve EOS 7D modellerinde [AI Servo tracking sensitivity] (AI Servo
takip hassasiyeti) olarak adlandýrýlan parametredir.
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Takibi hýzlandýrýp/yavaþlatma
Hareket hýzý aniden ve hýzla deðiþen,
birden hýzlanýp duran, vb. konularýn takip
hassasiyetini ayarlar.

[0]
Sabit hýzla hareket eden konulara uygundur.
[+2 / +1]
Ani harekete geçen, birden hýzlanan/yavaþlaya/duran konularda
etkilidir. Hareketli konunun hareketleri hýzla deðiþse bile, fotoðraf
makinesi hedef konuyu takip etmeye devam eder. Örneðin,
yakýnlaþan bir konu söz konusu olduðunda, fotoðraf makinesi bunun
arkasýna odaklanmayý tercih etmez ve bu konu bulanýklýðýnýn
önlenmesini saðlar. Aniden duran bir konu söz konusu olduðunda,
makine bunun önüne odaklanmayý tercih etmez. +2 ayarýnda
hareketli konudaki ani deðiþimler +1 ayarýndan daha iyi takip edilir.
Ancak, fotoðraf makinesi çok ufak konu hareketlerine bile hassasiyet
göstereceði için, odaklanmada kýsa süreli dengesizlikler görülebilir.
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AF noktasý otomatik deðiþim
Bu, hareketli bir konu yukarý, aþaðý, sola
veya saða doðru hýzlý geçiþ yaparken AF
noktalarýnýn deðiþtirilme hassasiyetini
belirler.
Bu ayar, aþaðýdaki AF alan seçim
modlarý ayarlandýðýnda etkin hale geçer:
AF nokta geniþletme (Manual selection
), AF nokta geniþletme (Manuel
seçim, civardaki noktalar), Bölge AF
(Manuel seçim), 61noktalý otomatik
seçimli AF.
[0]
Kademeli AF noktasý deðiþimi için standart ayar.
[+2 / +1]
Hedef konu yukarý, aþaðý, sola veya saða doðru hýzla hareket ederek
AF noktasýndan uzaklaþsa bile, farklý bir AF noktasý devreye girerek
konuya odaklanmaya devam eder. Fotoðraf makinesi, konunun
sürekli hareketine, kontrastýna vb. göre konu takibi yapabilecek AF
noktasýna geçer. +2 ayarýnda AF noktasý +1 ayarýna kýyasla daha
çabuk deðiþir.
Ancak, daha geniþ alan derinliði olan bir geniþ açý lensi
kullanýldýðýnda veya çerçeve içindeki konu çok küçük olduðunda,
fotoðraf makinesi yanlýþ AF noktasýyla odaklanabilir.
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Durumlarýn Parametre Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi
Her durumun üç parametresinde (1. Takip hassasiyeti, 2. Takibi hýzlandýr/yavaþlat ve
3. AF noktasý otomatik deðiþim) istediðiniz gibi deðiþiklik yapabilirsiniz.

1

Bir durum seçin.
<5> kadranýný çevirerek ayarlamak
istediðiniz durumun simgesini seçin.

tuþuna basýn.
2 <J/K>
Seçilen parametre mor bir çerçeve
içinde görüntülenir.

öðeyi seçin.
3 Ýstediðiniz
<5> kadranýný çevirerek bir parametre
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
Takip hassasiyeti seçildiðinde ayar
ekraný görüntülenir.

yapýn.
4 Ayarý
<5> kadranını çevirerek
parametreyi istediğiniz gibi ayarlayın,
sonra <0T> tuşuna basın.
X Ayar kaydedilir.
Varsayýlan ayar açýk gri [C] iþaretiyle
belirtilir.

çýkýn.
5 Ayardan
1. adýmdaki ekrana geri dönmek için
<J> tuþuna basýn.

2. adýmda, <L> tuþuna basýldýðýnda ilgili durumun üç parametresi
varsayýlan ayarlarýna çevrilir.
Her bir parametre ayarlarýný Menüm seçeneðine kaydedebilirsiniz (s.346).
Bu, seçilen durumun ayarlarýný deðiþtirir.
Parametrelerini ayarladýðýný bir durumla çekim yaparken, ayarlanan
durumu seçin ve sonra resmi çekin.
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[22] seçeneði [25] menü sekmesine
ayarlandýðýnda, AF iþlevlerini çekim
stilinize veya konunuza göre
ayarlayabilirsiniz.

22: AI Servo
AI Servo 1. resim önceliði
AI Servo AF ile çekim yaparken sürekli çekim sýrasýnda ilk çekim için AF
iþlemi karakteristiklerini ve deklanþör býrakma zamanlamasýný
ayarlayabilirsiniz.

: Eþit öncelik
Odaklanmaya ve deklanþörün serbest
býrakýlmasýna eþit öncelik verilir.

: Deklanþör önceliði
Odaklanma gerçekleþmemiþ olsa bile
deklanþöre basýldýðý anda hemen resim
çekilir. Bu, doðru odaklanmanýn elde
edilmesinden ziyade çekim yapmaya
öncelik verir.

: Odaklanma önceliði
Deklanþöre basýlsa bile odaklanma gerçekleþene kadar çekim
yapýlmaz. Çekimden önce iyi odak ayarý yapmak istediðinizde etkilidir.
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AI Servo 2. görüntü önceliði
AI Servo AF ile çekim yaparken sürekli çekim sýrasýnda sonraki
çekimler için AF iþlemi karakteristiklerini ve deklanþör býrakma
zamanlamasýný ayarlayabilirsiniz.

: Eþit öncelik
Odaklanmaya ve sürekli çekim hýzýna
eþit öncelik verilir. Düþük ýþýk altýnda
veya düþük kontrastlý konularda, çekim
hýzýnda yavaþlama olabilir.

: Çekim hýzý önceliði
Odaklanmanýn gerçekleþmesinden ziyade sürekli çekime öncelik verilir.
Sürekli çekim hýzýnda yavaþlama olmaz. Sürekli çekim hýzýný korumak
istediðinizde kullanýþlýdýr.

: Odaklanma önceliði
Sürekli çekim hýzýndan ziyade odaklanmaya öncelik verilir. Odaklanma
gerçekleþene kadar resim çekilmez. Çekimden önce iyi odak ayarý
yapmak istediðinizde etkilidir.
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23: Tek Çekim
USM lens elektronik MF
Aþaðýdaki elektronik halka donanýmlý lenslerden biri kullanýldýðýnda
elektronik odaklanma halkasýný kullanmayý seçebilir ve nasýl
kullanacaðýnýzý belirleyebilirsiniz.
EF50mm f/1.0L USM
EF85mm f/1.2L USM
EF85mm f/1.2L II USM
EF200mm f/1.8L USM

EF300mm f/2.8L USM
EF600mm f/4L USM
EF400mm f/2.8L USM
EF1200mm f/5.6L USM
EF400mm f/2.8L II USM EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF500mm f/4.5L USM

: Tek Çekim AF sonrasý etkin
AF iþleminden sonra deklanþöre yarým
basmaya devam ederseniz, manuel
olarak odaklanabilirsiniz.

: Tek Çekim AF sonrasý devre
dýþý
AF iþleminden sonra manuel odaklanma
devre dýþý býrakýlýr.

KAPALI: AF modunda devre dýþý
Lensin odaklanma modu düðmesi [AF] olarak ayarlandýðýnda, manuel
odaklanma devre dýþý býrakýlýr.
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AF yardýmcý ýþýðýnýn yanmasý
EOS uyumlu Speedlite’ýn AF yardýmcý ýþýðýný etkinleþtirir veya devre
dýþý býrakýr.

AÇIK: Etkin
Harici Speedlite gerektiðinde AF
yardýmcý ýþýðý yayar.

KAPALI: Devre dýþý
Harici Speedlite'da AF yardýmcý ýþýðý
yanmaz. Bu, AF yardýmcý ýþýðýnýn diðer
kiþileri rahatsýz etmesini önler.

IR: Sadece IR AF yardýmcý ýþýðý
Sadece kýzýl ötesi AF yardýmcý ýþýðý bulunan harici Speedlite
modellerinde AF ýþýðý kullanýlabilir. Küçük flaþlarla AF yardýmcý ýþýðý
yanmasýný istemiyorsanýz bu ayarý kullanýn.
Harici Speedlite’ýn Özel Ýþlev [AF-assist beam firing] (AF yardýmcý ýþýðý
patlamasý) seçeneði [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanýrsa, bu iþlevden
baðýmsýz olarak AF yardýmcý ýþýðý yanmaz.

Tek Çekim AF deklanþör önceliði
Tek Çekim AF için AF iþleminin özelliklerini ve deklanþör býrakma
zamanlamasýný ayarlayabilirsiniz:

: Odaklanma önceliði
Odaklanma gerçekleþene kadar resim
çekilmez. Çekimden önce iyi odak ayarý
yapmak istediðinizde etkilidir.

: Deklanþör önceliði
Odaklanmanýn gerçekleþmesinden
ziyade çekime öncelik verilir. Bu çekime
öncelik verir.
Odaklanma gerçekleþmezse bile
resim çekileceðini unutmayýn.
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24
Otomatik AF nokta seçimi: EOS iTR AF
AF alan seçim modu 61 noktalý otomatik seçimli AF veya Bölge AF
olarak ayarlanýrsa, konunun renk veya yüz tespiti bilgileri kullanýlarak
AF yapýlabilir.
Bu iþlevin kullanýlmasý hareketli bir konuya Al Servo AF ile odaklanmayý
kolaylaþtýrýr. Bu iþlevin kullanýlmasý ayrýca Tek Çekim AF modunda
kiþilere daha kolaylýkla odaklanmanýzý saðlar.

AÇIK: Etkin
AF noktasý, konunun renk ve yüz
bilgileriyle birleþtirilen AF bilgileri baz
alýnarak otomatik olarak seçilir. AI Servo
AF ile ilk odaklanmanýn elde edildiði
alanýn rengi kaydedilir.
Fotoðraf makinesi sonra AF noktalarýný deðiþtirerek bu rengi takip eder.
Bir kiþi yüzü takip edilirse, izleme AF ve AF nokta deðiþimi bu yüze
geçer. 61 noktalý otomatik seçimli AF ve AI Servo AF ile, odaklanmada
kullanýlacak ilk AF noktasýný manuel olarak seçebilirsiniz. Birden fazla
yüz tespit edilirse, fotoðraf makinesi mevcut koþullar altýnda en iyi
görünen yüz üzerindeki AF noktasýný kullanarak odaklanýr.
Tek Çekim AF ile, fotoðraf makinesi yüz konumu bilgilerine göre AF noktasýný
seçer ve resmi çekerken kompozisyona öncelik verebilirsiniz.

KAPALI: Devre dýþý
AF noktasý sadece AF bilgilerine göre otomatik olarak seçilir.
[Auto AF pt sel.: EOS iTR AF] seçeneði [Enable] (Etkin) olarak ayarlandýðýnda,
odaklanma [Disable] (Devre Dýþý) seçeneðinden daha uzun sürer.
[Enable] (Etkin) ayarý yapýlmýþ olsa bile, çekim koþullarý ve konu nedeniyle istenen
sonuçlar elde edilemeyebilir.
Flaþtan otomatik olarak AF yardýmcý ýþýðýnýn yayýldýðý düþük aydýnlatma altýnda
yapýlan çekimlerde AF noktasý sadece AF bilgileri esas alýnarak otomatik olarak
seçilir. (AF yüz bilgilerini kullanmaz.)
Yüz çok küçük olduðunda veya düþük ýþýklandýrma altýnda çekim yapýlýrken yüz
tespiti özelliði çalýþmayabilir.
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AF mümkün olmadýðýnda lens sürücüsü
Otomatik odaklanma sýrasýnda odaklanma gerçekleþmezse, fotoðraf
makinesinin doðru odak ayarý için arama yapmaya devam etmesini
veya aramayý durdurmasýný saðlayabilirsiniz.

AÇIK: Odak aramaya devam
Otomatik odaklanma ile odaklanma
gerçekleþmediðinde, lens doðru odaðý
bulmaya çalýþýr.

KAPALI: Odak arayýþýný durdur
Otomatik odaklanma baþlar ve odak
uzakta kalýr veya odaklanma
gerçekleþmezse, lens sürücüsü durur.
Bu lensin odaklama arayýþý nedeniyle
çok sapmamasýný saðlar.
Süper telefoto lenslerde sürekli odak aramasý sýrasýnda sapma görülebilir ve
bir sonraki sefer odaklanmak zaman alabilir. Dolayýsýyla, [Stop focus
search] (Odak aramasýný durdur) ayarýný süper telefoto lensler için önerilir.

Seçilebilir AF noktasý
Manuel olarak seçilebilecek Af noktalarýnýn sayýsýný deðiþtirebilirsiniz.
Otomatik AF noktasý seçiminde, 61 AF noktasýný tümü bu ayardan
baðýmsýz olarak etkin kalýr.

: 61 nokta
61 AF noktasýnýn tümü manuel olarak
seçilebilir.

: Sadece çapraz tipte AF
noktalarý
Sadece çapraz tipte AF noktalarý manuel
olarak seçilebilir. Seçilebilir çapraz AF
noktasý sayýsý lens baðlý olarak deðiþir.
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: 15 nokta
15 ana AF noktasý manuel olarak seçilebilir.

: 9 nokta
9 ana AF noktasý manuel olarak seçilebilir.
F ila H grubundan (s.80, 81) bir lens seçildiðinde, manuel olarak seçilebilen
nokta sayýsý daha az olacaktýr.
[61 points] (61 nokta) dýþýndaki ayarlarda bile, AF nokta geniþletme
(Manuel seçim ), AF nota geniþletme (Manuel seçim, etraftaki noktalar)
ve Bölge AF (manuel Bölge seçimi) yapýlabilir.
<S> tuþuna basýldýðýnda, manuel olarak seçilemeyecek AF noktalarý
görüntülenmez.

AF alaný seçim modunu seçin
Seçilebilir AF alan seçim modlarýný çekim tercihlerinize göre
sýnýrlandýrabilirsiniz. <5> kadranını çevirerek bir seçim modu seçin,
sonra <0> tuşuna basarak bir onay işareti <X> ekleyin. Sonra [OK]
seçimi yaparak ayarý kaydedin.

: Manuel seçim: Spot AF
Dar bir AF noktasýyla Tek noktasý AF'den
daha net odaklanma elde etmek için.

: Manuel seçim:1 noktalý AF
[Selectable AF point] (Seçilebilir AF
noktasý) ile ayarlanan AF noktalarýndan
biri seçilebilir.

: AF alanýný geniþlet:
Fotoðraf makinesi manuel olarak seçilen AF noktasý ve baðlý AF
noktalarý (yukarýda, aþaðýda, solda ve saðda) ile odaklanýr.

: AF alanýný geniþlet:Etrafýnda
Fotoðraf makinesi manuel olarak seçilen AF noktasý ve etrafýndaki AF
noktalarý ile odaklanýr.
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: Manuel seçim: Bölge AF
Odaklanmak için 61 AF noktasý dokuz bölgeye bölünür.

: Otomatik seçim: 61 noktalý AF
Odaklanmak için tüm AF noktalarý kullanýlýr.
<X> iþareti [Manual selection:1 pt AF] (Manuel seçim:1 noktalý AF)
seçeneðinden silinemez.
Takýlan lens H grubuna aitse (s.81), sadece [Manual select.:Spot AF]
(Manuel seçim.:Spot AF) ve [Manual selection:1 pt AF] (Manuel
seçim:1 noktalý AF) seçimi yapýlabilir.

AF alaný seçim yöntemi
AF alan seçim modunun deðiþtirilme yöntemini belirleyebilirsiniz.

→ M-Fn tuþu
<S> tuþuna bastýktan sonra, <B>
tuþuna her basýldýðýnda, AF alan seçim
modu deðiþir.

→ Ana Kadran

<S> tuþuna bastýktan sonra, <6>
kadraný çevrildiðinde AF alan seçim
modu deðiþir.
[ → Main Dial] (Ana Kadran) seçildiðinde, <9> ile AF noktasý yatay
yönde taþýnabilir.

Yön baðlantýlý AF noktasý
Dikey ve yatay çekim için AF alaný seçim modunu ve manuel olarak
seçilen AF noktasýný ayrý ayrý ayarlayabilirsiniz.

: Dikey/yatay için ayný
Hem dikey hem de yatay çekim için ayný
AF alaný seçim modu ve manuel olarak
seçilen AF noktasý (veya Bölgesi)
kullanýlýr.
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: Ayrý AF noktalarý seç
Her fotoðraf makinesi yönü için (1. Yatay, 2. Dikey, üst kamera sapýyla,
3. Dikey, alt kamera sapýyla) ayrý ayrý AF alaný seçim modu ve manuel
olarak seçilen AF noktasý (veya Bölgesi) ayarlanabilir. Örneðin, tüm
makine yönlerinde doðru AF noktasý kullanmaya devam etmek
istediðinizde kullanýþlýdýr.
Her bir fotoðraf makinesi yönü için AF alaný seçim modunu ve AF
noktasýný (veya Bölge AF ile Bölgeyi) manuel olarak seçerseniz, bunlar
ilgili yönde ayarlanýr. Fotoðraf makinesinin yönü her deðiþtirildiðinde,
fotoðraf makinesi bu yön için AF alan seçim moduna ve manuel olarak
seçilen Af noktasýna (veya Bölgesine) geçer.
Fotoðraf makinesi ayarlarýnýn varsayýlan ayarlara geçirirseniz (s.58), ayar
[Same for both vert/horiz] (Dikey/yatay için ayný) olur. Ayrýca, üç fotoðraf
makinesi yönü için yapmýþ olduðunuz ayarlar da silinir ve tüm ayarlar seçilen
merkez AF noktasý ile Tek noktalý AF (Manuel seçim) ayarýna geri çevrilir.

25
Manuel AF noktasý seçimi biçimi
Manuel AF noktasý seçimi sýrasýnda, alan AF çerçevesinin dýþ
kenarýnda durdurma veya karþý AF noktasýna geçme þeklinde seçim
yapýlabilir. Bu iþlev, 61 noktalý otomatik seçimli AF ve Bölge AF
dýþýndaki AF alaný seçim modlarýnda kullanýlýr. (61 noktalý otomatik
seçimli AF'de sadece AI Servo AF ile etkinleþir.)

: AF alaný kenarlarýnda durur
Kenar boyunca sýk sýk bir AF noktasý
kullanýldýðýnda kullanýþlýdýr.

: Sürekli
Dýþ kenarda durmak yerine, seçilen AF
noktasý, alan AF çerçevesinin karþý
yönünde hareket etmeye devam eder.
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3 AF Ýþlevlerinin Özelleþtirilmesi

Otomatik odaklanma sýrasýnda AF noktasý
Aþaðýdaki durumlarda AF noktalarýný görüntüleyip görüntülememeyi
seçebilirsiniz: 1. AF noktalarýný seçerken, 2. Fotoðraf makinesi çekimi
hazýr olduðunda (AF iþlemi öncesinde), 3. AF iþlemi sýrasýnda ve 4.
Odaklanma gerçekleþtiðinde.

: Seçili (sabit)
Seçili AF noktalarý he zaman
görüntülenir.

: Tümü (sabit)
61 AF noktasýnýn tümü her zaman
görüntülenir.

: Seçili (ön-AF, odaklý)
Seçili AF noktalarý 1, 2 ve 4 için gösterilir.

: Seçili (odaklý)
Seçili AF noktalarý 1 ve 4 için gösterilir.

KAPALI: Gösterim devre dýþý
2, 3 ve 4 için seçili AF noktalarý görüntülenmez.

[Selected (pre-AF, focused)] (Seçili (ön-AF, odaklý)) veya [Selected
(focused)] (Seçili (odaklý)) ayarlandýðýnda, AI Servo AF ile odaklanma
gerçekleþtirildiðinde bile AF noktasý görüntülenmez.
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3 AF Ýþlevlerinin Özelleþtirilmesi

Vizör (VF) ekran aydýnlatma
Odaklanma gerçekleþtiðinde vizördeki AF noktalarý ve kýlavuz kýrmýzý renkte yanar.

OTOMATÝK: Otomatik
Düþük ýþýk altýnda AF noktalarý ve kýlavuz
otomatik olarak kýrmýzý renkte yanar.

AÇIK: Etkin
Ortamýn ýþýklandýrma seviyesinden
baðýmsýz olarak AF noktalarý ve kýlavuz
kýrmýzý renkte yanar.

KAPALI: Devre dýþý
AF noktalarý ve kýlavuz kýrmýzý renkte
yanmaz.
Buradaki ayar, vizördeki elektronik seviye göstergesine (s.61) uygulanmaz.
AF nokta seçimi için <S> tuþuna basýldýðýnda AF noktalarý ve kýlavuz her
zaman kýrmýzý renkte yanar.

Vizörde AF durumu
AF'nin çalýþmakta olduðunu gösteren AF durum göstergesi, vizörün
görüþ alanýnda veya bu alan dýþýnda görüntülenebilir.

: Görüþ alanýnda göster
Vizörün görüþ alanýnýn sað alt kýsmýnda AF
durum simgesi <i> görüntülenir.

: Görüþ dýþýný göster
<e> simgesi odak doðrulama ýþýðýnýn <o>
altýnda, vizörün görüþ alaný dýþýnda görüntülenir.
Odaklanma gerçekleþtikten sonra deklanþör tuþu basýlý tutulduðunda veya
<p> tuþu basýlý tutulduðunda, AF durum göstergesi de görüntülenir.

AF Mikro ayar
AF'nin odak noktasýna ince ayar yapabilirsiniz. Ayrýntýlar için bir sonraki
sayfadaki “AF'nin Odak Noktasýnýn Ýnce Ayarý” konusuna bakýn.
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3 AF'nin Odak Noktasýnýn Ýnce Ayarý
Vizörlü çekimde ve Canlý Görünüm çekiminin [Quick mode] (Hýzlý mod)
seçeneðinde, AF'nin odak noktasýna ince ayar yapýlabilir. Bu iþleve "AF
Mikro Ayarý” denir. Ayarý yapmadan önce “AF Mikro Ayarýyla Ýlgili
Notlar” (s. 107).
Normalde bu ayarý yapmak gerekmez. Sadece gerektiðinde bu
ayarý yapýn. AF mikro ayarý yapmanýn doðru odaklanmayý
engelleyebileceðini unutmayýn.

Ayný Miktarda Ayarla
Sonucu ayarlayarak, çekerek ve kontrole ederek ayar deðerini manuel
olarak ayar yapýn. Ýstenen ayar elde edilene kadar bunu tekrarlayýn. AF
sýrasýnda kullanýlan lensten baðýmsýz olarak, odak noktasý her zaman
ayar miktarý oranýnda deðiþir.

1

[AF Microadjustmen] (AF Mikro
ayar) seçimi yapýn.
[25] sekmesi altýnda, [AF
Microadjustment] (AF Mikro ayar)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

by same amount] (Tümü ayný
2 [All
oranda) seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [All by
same amount] (Tümü ayný oranda)
seçimi yapýn.

tuþuna basýn.
3 <B>
X [All by same amount] (Tümü ayný
oranda) ekraný görüntülenir.
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3 AF'nin Odak Noktasýnýn Ýnce Ayarý

yapýn.
4 Ayarý
<5> kadranýný çevirerek ayar yapýn.
±20 adým aralýðýnda ayar yapýlabilir.
“–: ” yönünde ayar yapýldýðýnda
odak noktasý, standart odak
noktasýnýn önüne alýnýr.
“+: ” yönünde ayar yapýldýðýnda
odak noktasý, standart odak
noktasýnýn arkasýna alýnýr.
Ayarý yaptýktan sonra <0> tuþuna
basýn.
<5> kadranýný çevirerek [All by
same amount] (Tümü ayný oranda)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn. Menü yeniden görüntülenir.

kontrol edin.
5 AyarBir sonucunu
resim çekin ve resmi gözden
geçirerek (s.246) ayar sonucunu
kontrol edin.
Resimde hedef nokta önünde
odaklanma görülüyorsa “+: ”
yönünde ayar yapýn. Resimde hedef
nokta arkasýnda odaklanma
görülüyorsa “–: ” yönünde ayar
yapýn.
Gerekirse ayarý tekrarlayýn.

[All by same amount] (Tümü ayný oranda) seçildiðinde, zum lensin geniþ
açý ve telefoto sonunda AF ayarý yapýlamaz.
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Lense göre
Her lens için AF mikro ayarý yapabilir ve ayarý fotoðraf makinesinde
kaydedebilirsiniz. En faz 40 lens kaydý yapabilirsiniz. Ayarlarý kayýtlý bir
lensle otomatik odaklanma yapýldýðýnda, odak noktalarý her zaman ayar
miktarý oranýnda deðiþir.
Sonucu ayarlayarak, çekerek ve kontrole ederek ayara manuel olarak
ayar yapýn. Ýstenen ayar elde edilene kadar bunu tekrarlayýn. Bir zum
lensi kullanýyorsanýz, geniþ açý (G) ve telefoto (T) sonu için ayar yapýn.

1

[Adjust by lens] (Lense göre)
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Adjust by
lens] (Lense göre) seçimi yapýn.

tuþuna basýn.
2 <B>
X [Adjust by lens] (Lense göre) ekraný
görüntülenir.

bilgilerini kontrol edin ve
3 Lens
deðiþtirin.
Lens bilgisini kontrol edin.
<B> tuþuna basýn.
X Ekranda lens adý ve 10 basamaklý seri
numarasý görülür. Seri numarasý
göründüðünde, [OK] seçimi yapýn ve 4. adýma
gidin.
Lensin seri numarasý onaylanamýyorsa,
“0000000000” görüntülenir. Numarayý
aþaðýda gösterildiði gibi girin. Lens seri
numarasý önünde görüntülenen yýldýz iþareti
“ * ” hakkýnda bir sonraki sayfaya bakýn.
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3 AF'nin Odak Noktasýnýn Ýnce Ayarý

Seri numarasýný girin.
<5> kadranýný çevirerek bir
basamak girin, sonra <0> tuþuna
basarak <r> seçeneðini
görüntüleyin.
<5> kadranýný çevirerek numarayý
girin, sonra <0> tuþuna basýn.
Tüm basamaklar girildikten sonra
<5> kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
Lens Seri Numarasý Hakkýnda
3. adýmda 10 basamaklý lens seri numarasý önünde “ * ” iþareti
görünüyorsa, ayný lens modelinin birkaç kopyasýný
kaydedemezsiniz. Seri numarasýný girseniz bile “ * ”
görüntülenmeye devam eder.
Lensin lens seri numarasý 3. adýmda görüntülenen seri
numarasýndan farklý olabilir. Bu bir sorun deðildir.
Lensin seri numarasýnda harfler yer alýyorsa, 3. adýmda sadece
sayýlarý girin.
Seri numarasýnýn yeri lense baðlý olarak deðiþir.
Bazý lenslerde yazýlý seri numarasý bulunmayabilir. Seri numarasý
belirtilmemiþ bir lensin kaydý için 3. adýmda herhangi bir seri
numarasý giriþi yapýn.

[Adjust by lens] (Lense göre) seçimi yapýlýr ve bir Geniþletici
kullanýlýrsa, ayar lens ve Geniþletici kombinasyonu için kaydedilir.
Þimdi kadar toplam 40 lens kaydý yapmýþsanýz bir mesaj görüntülenir.
Kaydýný silmek (üzerine yazmak) için bir lens seçtikten sonra baþka bir
lensi kaydedebilirsiniz.
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Tek odak uzunluklu lens

Zum lensi

yapýn.
4 Ayarý
Zum lensinde <5> kadranını çevirin ve
geniş açı (G) veya telefoto (T) sonu seçimi
yapın. Mor çerçeveyi kapatmak için <0>
tuşuna basın ve ayarı yapın.
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz gibi
ayarlayýn, sonra <0> tuþuna basýn. ±20
adým aralýðýnda ayar yapýlabilir.
“–: ” yönünde ayar yapýlýnca odak
noktasý, standart odak noktasýnýn önüne
alýnýr.
“+: ” yönünde ayar yapýlýnca odak
noktasý, standart odak noktasýnýn arkasýna
alýnýr.
Zum lensi için 4. adýmý tekrarlayýn ve geniþ
açý (G) ve telefoto (T) sonu seçimi yapýn.
Ayarý tamamladýktan sonra <M> tuþuna
basarak 1. adýmdaki ekrana geri dönün.
<5> kadranýný çevirerek [Adjust by lens]
(Lense göre) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn. Menü yeniden görüntülenir.

kontrol edin.
5 AyarBir sonucunu
resim çekin ve resmi gözden geçirerek
(s.246) ayar sonucunu kontrol edin.
Resimde hedef nokta önünde odaklanma
görülüyorsa “+: ” yönünde ayar yapýn.
Resimde hedef nokta arkasýnda odaklanma
görülüyorsa “–: ” yönünde ayar yapýn.
Gerekirse ayarý tekrarlayýn.
Bir zum lensinin orta aralýðýnda (odak uzunluðu) çekim yaparken, geniþ açý ve
telefoto ucu için yapýlan ayarlara göre AF’nin odak noktasý düzeltilir. Sadece geniþ
açý veya telefoto sonuna ayar yapýlmýþ bile olsa, orta aralýk için otomatik olarak bir
düzeltme yapýlýr.
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Tüm AF Mikro Ayar Verilerinin Silinmesi
Ekranýn alt kýsmýnda [ Clear all] (Tümünü temizle) görüntülendiðinde,
<L> tuþuna basýldýðýnda [All by same amount] (Tümü ayný oranda)
ve [Adjust by lens] (Lense göre) için yapýlan tüm ayar verileri
temizlenir.

AF Mikro Ayarýyla Ýlgili Notlar
AF'nin odak noktasý konu durumuna, parlaklýðýna, zum konumuna ve
diðer çekim koþullarýna göre bir miktar farklý olacaktýr. Bu nedenle, AF
Mikro Ayarý yapmýþ olsanýz bile, yine de uygun noktada odaklanma elde
edilemeyebilir.
Tüm fotoðraf makinesi ayarlarý temizlense bile ayar verisi korunur (s.58).
Ancak, ayarýn kendisi [Disable] (Devre dýþý) olur.
En iyisi ayarlarý çekim yapacaðýnýz mekanda yapmaktýr. Bu þekilde daha
net ayar yapabilirsiniz.
Ayarý yaparken bir tripod kullanmanýz tavsiye edilir.
Ayarýn sonucunu kontrol etmek için görüntü boyutunun JPEG L (Büyük)
ve JPEG kalitesinin (sýkýþtýrma) 8 veya daha yüksek bir deðere
ayarlanmasý önerilir.
Bir adýmdaki ayar miktarý lensin maksimum diyaframýna baðlýdýr. AF'nin
odak noktasýný ayarlayana kadar ayar yapmaya, çekmeye ve kontrol
etmeye devam edin.
Canlý Görünüm çekiminin [Live mode] (Canlý mod) ve [u Live mode]
(Canlý mod) (kontrast AF) seçenekleri için AF ayarý yapýlamaz.
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Otomatik Odaklanma Yapýlamadýðýnda
Otomatik odaklanma aþaðýda belirtilenler gibi belirli konularla
odaklanmayý gerçekleþtiremeyebilir (<o> odak doðrulama ýþýðý
yanmaz):

Odaklama güçlüðü yaratan konular
Çok düþük kontrastlý konular
(Örneðin: Mavi gökyüzü, tek renkli duvarlar, vb.)
Çok düþük aydýnlatma altýndaki konular
Arka aydýnlatmasý çok yüksek veya yansýtýcý konular
(Örneðin: Çok yansýtýcý bir yüzeyi olan taþýtlar vb.)
AF noktasýyla kuþatýlan çok yakýn ve uzak konular
(Örneðin: Kafesteki bir hayvan, vb.)
Tekrarlayan desenler
(Örneðin: Gökdelen camlarý, bilgisayar klavyeleri, vb.)
Bu gibi durumlarda, aþaðýdakilerden birini yapýn:
(1) Tek Çekim AF ile, konu ile ayný mesafedeki bir nesneye odaklanýn
ve çekim kompozisyonunu oluþturmadan önce (s. 67) odaðý
kilitleyin.
(2) Lens odak modu düðmesini <MF> konumuna ayarlayýn ve manuel
odaklanýn (s.109).

AF'nin Canlý Görünüm çekimi [Live mode]/[u Live mode] (Canlý mod)
sýrasýnda odaklanma güçlüðü çektiði durumlar için bkz. s. 213.
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MF: Manuel Odaklanma
odak modu düðmesini <MF>
1 Lens
konumuna ayarlayýn.
odaklanýn.
2 Konuya
Konu vizörde net görünene kadar
Odaklanma halkasý

lens odaklanma halkasýný çevirerek
odaklanýn.

Manuel olarak odaklanýrken deklanþör tuþuna yarým basýldýðýnda,
odaklanma gerçekleþtiðinde odak doðrulama ýþýðý <o> yanar.
61 noktalý otomatik seçimle, merkez AF noktasý odaklanmayý
gerçekleþtirdiðinde, odak doðrulama ýþýðý <o> yanar.
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R: Sürücü Modunun Seçilmesi
Tek ve sürekli çekim sürücü modu seçenekleri mevcuttur.

1

<o> tuþuna basýn. (9)

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

u

: Tek çekim
Deklanþöre tam basýldýðýnda, sadece tek bir çekim yapýlýr.

o : Yüksek hýzda sürekli çekim (Maks. yakl. 12 kare/sn.)
p : Düþük hýzda sürekli çekim (Maks. yakl. 3 kare/sn.)
Deklanþör tuþu tam basýlý konumda tutulurken, sürekli çekim yapýlýr.
<o> ayarı yapılırsa, ISO hızı aşağıdakilerden birine ayarlanmışsa,
maksimum sürekli çekim hızı yakl. 10 kare/sn. olacaktır:
• ISO 32000 veya üstünün manuel olarak ayarlanmasý.
• [Auto ISO range]’in (Otomatik ISO Aralýðý) [Maximum] (Maksimum)
seçeneðinin [51200] olarak ayarlanmasý ve Otomatik ISO'nun otomatik
olarak ISO 32000 veya üzerindeki bir deðere ayarlanmasý.
Fotoğraf makinesinin dahili sıcaklığı düşükse ve manuel veya otomatik
olarak ISO 20000 veya daha yüksek bir değer ayarlandığında, <o> için
maksimum sürekli çekim hızı yakl. 10 kare/sn. olur.
• [81: Safety shift] (Güvenli deðiþim) seçeneðinin [ISO speed] (ISO hýzý)
olarak ayarlanmasý ve güvenli deðiþimin otomatik olarak ISO 32000 veya
üzerindeki bir deðere ayarlanmasý.

k : 10 sn. otomatik zamanlayýcý
l : 2 sn. otomatik zamanlayýcý
Otomatik zamanlayýcý prosedürü için bkz. s. 112.
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R: Sürücü Modunun Seçilmesi

6

: Tek: Sessiz çekim
tek tek çekimde çekim sesi <u> seçeneðinden daha sessiz
olur. Deklanþör tuþunu yarým basýlý konumuna geri getirene
kadar makinenin iç mekanik iþlemleri yürütülmez.

K: Süper yüksek hýzda sürekli çekim
Maks. yakl. 14 kare/sn.)
Kontrol iþareti <X>, [V: 14fps super high speed] (14 kare/
sn. süper yüksek hýz) ([83: Restrict drive modes] (Sürücü
modlarýný sýnýrlandýr) altýnda) olarak ayarlanýrsa, Süper yüksek
hýzda sürekli çekimi kullanabilirsiniz (s.326). Süper yüksek hýzda
sürekli çekim ayarlandýðýnda üst LCD panelde <H> simgesi
yanýp söner. LCD monitörde <V> görüntülenir.
Deklanþör tuþu tam basýlý konumda tutulurken, sürekli çekim
yapýlýr. Sürekli çekim ayna kilitliyken yapýldýðý için çekim
sýrasýnda odak sabitlenir ve resimler JPEG olarak kaydedilir.
RAW veya RAW+JPEG ayarlanýrsa, otomatik olarak <o>
(Yüksek hýzda sürekli çekim) seçeneðine geçiþ yapýlýr.

o: Aþaðýdaki durumlarda* yakl. 12 kare/sn.'lik maksimum sürekli
çekim hýzý atanýr: ISO 25600 veya daha düþük ISO'da, 1/1000 sn. veya
daha yüksek enstantane hýzlarýnda ve maksimum diyaframda (lense
göre deðiþir). ISO hýzýna, enstantane hýzýna, diyaframa, konu
koþullarýna, parlaklýða, lens tipine, flaþ kullanýmýna vb. baðlý olarak
sürekli çekim hýzýnda yavaþlama olabilir.
* AF modu Tek Çekim AF ayarındayken ve şu lensler kullanılırken
Görüntü Sabitleyici kapalıyken: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm
f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.55.6L IS USM.
K: Þu durumlarda yakl. 14 kare/sn.'lik maksimum sürekli çekim hýzý
atanýr: 1/1000 sn veya daha yüksek enstantane hýzlarý.
[Auto AF pt sel.: EOS iTR AF] (Otomatik nokta seçimi) [Enable] (Etkin)
(s.95) olarak ayarlanýrsa, içe mekan gibi düþük ýþýk altýnda çekim
yapýlýnca sürekli çekim hýzý düþer.
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j Otomatik Zamanlayýcýnýn Kullanýlmasý
Resmin içinde yer almak istiyorsanýz otomatik zamanlayýcýyý kullanýn.

1 <o> tuþuna basýn. (9)
zamanlayýcýyý seçin.
2 Otomatik
Üst LCD panelden bakarken,
<5> kadranını çevirerek otomatik
zamanlayıcıyı seçin.
k : 10 sn. otomatik zamanlayýcý
l : 2 sn. otomatik zamanlayýcý

çekin.
3 Resmi
Vizörden bakýn, konuya odaklanýn,
sonra deklanþöre tam basýn.
X Otomatik zamanlayýcýnýn otomatik
zamanlayýcý lamba ve geri sayým ekraný
(saniye cinsinden) ile ilgili iþlemlerini üst
LCD panelde kontrol edebilirsiniz.
X Resmin çekilmesinden iki saniye önce
lambanýn yanýp sönmesi hýzlanýr.
Deklanþöre basarken vizörden bakmayacaksanýz, çekimden önce koruyucu
kapaðý kapatýn (s.179). Resim çekilirken vizörden istenmeyen ýþýk giriþi
olursa, poz kayabilir.
<l> sayesinde tripoda monte edilmiþ fotoðraf makinesine
dokunmadan çekim yapabilirsiniz. Bu, gündelik yaþan fotoðraflarý veya
bulb pozlar çekerken fotoðraf makinesi sarsýntýsýný önler.
Otomatik zamanlayýcýlý çekimler yaptýktan sonra, resmi gözden geçirerek
(s.246) odak ve poz kontrolü yapmanýz önerilir.
Otomatik zamanlayýcýyý sadece kendinizi çekerken kullanýrken, sizin
konumunuza yakýn konumdaki bir nesneyi seçerek odaðý bunun üzerine
kilitleyin (sf. 67).
Otomatik zamanlayýcýyý baþladýktan sonra iptal etmek için açma/kapama
düðmesini <2> konumuna getirin.
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3
Görüntü Ayarlarý
Bu bölümde, görüntüyle ilgili iþlev ayarlarý açýklanýr:
Görüntü kaydý kalitesi, ISO hýzý, Resim Stili, beyaz
ayarý, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici, lens periferi aydýnlatmasý
düzeltisi, kromatik bozulma düzeltmesi ve diðer iþlevler.
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3 Kayýt ve Ýzleme için Kartýn Seçilmesi
Kart f veya Kart g yuvasýna bir kart takarsanýz çekim yapmaya
baþlayabilirsiniz. Sadece bir kart takýlýysa, s. 114 ila 116 arasýnda
anlatýlan prosedüre gerek yoktur.
Ýki kart takarsanýz, kayýt yöntemini ve resimleri kaydederken/izlerken
hangi kartý kullanacaðýnýzý seçebilirsiniz.

Ýki Kart Takýlýyken Kayýt Yöntemi

1

[Record func+card/folder sel.]
(Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi)
seçimi yapýn.
[51] sekmesi altýnda, [Record
func+card/folder sel.] (Kayýt
iþlevi+kart/klasör seçimi) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

func.] (Kayýt iþlevi)
2 [Record
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Record
func.] (Kayýt iþlevi) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

yöntemini seçin.
3 Kayýt
<5> kadranýný çevirerek kayýt
yöntemini seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
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3 Kayýt ve Ýzleme için Kartýn Seçilmesi

Standart
Görüntüler [Record/play] (Kaydet/izle) ile seçilen kart kaydedilir.
Otomatik kart deðiþtirme
Aynen [Standard] ayarda olduðu gibidir ancak kart dolarsa, fotoðraf
makinesi kayýt için otomatik olarak diðer karta geçer. Fotoðraf
makinesi diðer karta geçtiðinde, otomatik olarak yeni bir klasör
oluþturulur.
Ayrý kaydet
Her kart için görüntü boyutu ayarý yapabilirsiniz (s.117). Her resim,
yapmýþ olduðunuz görüntü kaydý kalitesi ayarýyla hem Kart f hem
de Kart g katýna kaydedilir. Görüntü boyutunu istediðiniz gibi
yapabilirsiniz: 3 ve 1 veya 5 ve 61, vb.
Çoklu kaydet
Her resim, yapmýþ olduðunuz ayný görüntü kaydý kalitesi ayarýyla
hem Kart f hem de Kart g katýna kaydedilir. RAW+JPEG seçimi
de yapabilirsiniz.

[Rec. separately] (Ayrý kaydet) ayarý yapýldýðýnda, maksimum patlamada
düþüþ görülür (s.120).
[Rec. separately] (Ayrý kaydet) veya [Rec. to multiple] (Çoklu kaydet) ayarý
yapýldýðýnda, görüntü hem Kart f hem de Kart g kartýnda ayný dosya
numarasý altýna kaydedilir. Üst LCD panelde daha az sayýda kartta kalan
olasý çekim sayýsý da görüntülenir. Kartlardan biri dolarsa, [Card* full] (Kart*
dolu) uyarýsý görüntülenir ve çekim devre dýþý býrakýlýr. Bu durumda ya kartý
deðiþtirin ya da kayýt yöntemini [Standard] (Standart) veya [Auto switch
card] (Otomatik kart deðiþtir) olarak ayarlayýn ve çekime devam etme için
yeterli boþ alaný bulunan kartý seçin.
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3 Kayýt ve Ýzleme için Kartýn Seçilmesi

Ýki Kart Takýlýyken Kayýt ve Ýzleme için Kartýn Seçilmesi
[Record func.] (Kayýt iþlevi), [Standard] (Standart) veya [Auto switch card] (Otomatik
kart deðiþtir) olarak ayarlanýrsa, görüntü kaydý ve izlemesi için kart seçimi yapýn.
[Record func.] (Kayýt iþlevi), [Rec. separately] (Ayrý kaydet) veya [Rec. to multiple]
(Çoklu kaydet) olarak ayarlanýrsa, görüntü izlemesi için kart seçimi yapýn.

[Standard] (Standart) veya [Auto switch card] (Otomatik kart
deðiþtir) ayarlandýðýnda:

[Record/play] (Kaydet/izle) seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Record/
play] (Kaydet/izle) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
f:Görüntüleri Kart 1'e kaydedip Kart 1'den
izleyin.
g:Görüntüleri Kart 2'ye kaydedip Kart 2'den
izleyin.
<5> kadranýný çevirerek kartý seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
[Rec. separately] (Ayrý kaydet) veya [Rec. to multiple] (Çoklu
kaydet) ayarlandýðýnda:

[Playback] (Ýzleme) seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Playback] (Ýzleme)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

f:Görüntüleri Kart 1'den izleyin.
g:Görüntüleri Kart 2'den izleyin.
<5> kadranýný çevirerek kartý seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
Arka LCD Paneli Kullanarak Kartýn Seçilmesi

1 <H> tuþuna basýn. (9)
seçin.
2 Kartý
<5> kadranını çevirerek kartı seçin.

<J> ile işaretli kartlar [Record/play]
(Kayıt/izleme) veya [Playback] (İzleme)
için kullanılabilir.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý
Görüntü boyutunu (JPEG/RAW için çözünürlük sayýsý) ve JPEG kalitesi
(sýkýþtýrma oraný) ayarý yapabilirsiniz.

H Görüntü Boyutunun Seçilmesi
3, H, 5 veya 6 görüntüyü bir JPEG resmi olarak kaydeder. 1,
41 veya 61 ile Digital Photo Professional'ý (size verilen yazýlým,
s.410) kullanarak çekimden sonra görüntüyü iþleyebilirsiniz. Bu fotoðraf
makinesiyle 1 görüntüler de iþlenebilir.
Görüntü boyutunu aþaðýdaki iki yöntemden biriyle ayarlayabilirsiniz.
Arka LCD Paneli Kullanarak Görüntü Boyutunun Seçilmesi

1

<H> tuþuna basýn. (9)

görüntü boyutunu
2 Ýstediðiniz
seçin.
<5> kadranını çevirerek görüntü
boyutunu seçin.
1/41/61 ve 3/H/5/6 de
görüntülenirse, karta RAW ve JPEG
resim ayný anda kaydedilir.
<6> kadranını çevirerek
görüntülerin kaydedilip izleneceği
kartı seçin (s.116).

[Record func.] (Kayıt işlevi) [Rec. separately] (Ayrı kaydet) (s.115)
olarak ayarlandığında, <6> kadranını çevirerek bir kart seçin ve
görüntü boyutunu ilgili karta göre ayarlayın.
Bu kýlavuzda görüntü kalitesinden ve JPEG kalitesinden (sýkýþtýrma
oraný, s.123) genelde görüntü kaydý kalitesi olarak bahsedilir.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

Görüntü Boyutunun Menü Ekranýyla Ayarlanmasý

type/size] (Görüntü boyutu/
1 [Img
tipi) seçimi yapýn.
[z2] sekmesi altýnda, [Img type/
size] (Görüntü boyutu/tipi) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
[Standard / Auto switch card /
Rec. to multiple] (Standart /
Otomatik kart deðiþtir / Çoklu
kaydet) ayarlandýðýnda:

[Rec. separately] (Ayrý
kaydet) ayarlandýðýnda:

118

boyutunu ayarlayýn.
2 Görüntü
Bir RAW görüntü boyutunu seçmek
için <6> kadranını çevirin. Bir
JPEG görüntü boyutu seçmek için
<5> kadranını çevirin.
Ekranda ***M (megapiksel) **** x
****” sayýsý, kayýtlý çözünürlük
deðerini gösterir ve [****] ise olasý
çekim sayýsýný gösterir (9999
deðerine kadar gösterilir).
<0> tuþuna basarak ayarlayýn.
[51: Record func+card/folder sel.]
(Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi)
altýnda, [Record func.] (Kayýt iþlevi)
seçeneði [Rec. separately] (Ayrý
kaydet) olarak ayarlanýrsa, <5>
kadranýný çevirerek <f> veya <g>
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
Görüntülenen ekranda, <5>
kadranını çevirerek görüntü boyutunu
seçin, sonra <0> tuşuna basın.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

Görüntü Boyutu Ayarý Örnekleri
Sadece 3

1+3

Sadece 1

61+5

Hem RAW hem de JPEG için [–] öðesi ayarlanýrsa, 3 ayarlanýr.
En fazla 1999'a kadar olasý çekim sayýsý üst LCD panelde ve vizörde
gösterilir.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

Görüntü Boyutu Ayarlarý Rehberi (Yakl.)
Görüntü
Boyutu

Çözünürlük
(megapiksel)

Baský
Boyutu

Dosya
boyutu (MB)

Olasý
Çekimler

Maksimum
Patlama
100 (180)

3

18M

Yaklaþýk A2

6.0

1200

H

14M

A3 veya üstü

4.8

1470

150 (310)

5

8.0M

Yaklaþýk A3

3.3

2170

290 (1390)

6

4.5M

Yaklaþýk A4

2.1

3290

1190 (6430)

1

18M

Yaklaþýk A2

23.2

280

35 (38)

1+3

18M+18M

23.2+6.0

230

17 (17)

1+H

18M+14M

23.2+4.8

240

17 (17)

1+5

18M+8.0M

23.2+3.3

250

17 (17)

1+6

18M+4.5M

23.2+2.1

260

17 (17)

41

10M

18.3

350

26 (28)
19 (19)

–

Yaklaþýk A3

41+3

10M+18M

18.3+6.0

270

41+H

10M+14M

18.3+4.8

280

18 (18)

41+5

10M+8.0M

18.3+3.3

300

18 (18)

41+6

10M+4.5M

61

4.5M

–

Yaklaþýk A4

18.3+2.1

320

19 (19)

13.0

490

39 (41)
19 (20)

61+3

4.5M+18M

13.0+6.0

340

61+H

4.5M+14M

13.0+4.8

360

19 (19)

61+5

4.5M+8.0M

13.0+3.3

400

19 (19)

61+6

4.5M+4.5M

13.0+2.1

420

19 (20)

–

Sürekli çekimdeki dosya boyutu, olasý çekimler ve maksimum patlama ile ilgili
deðerler, 8 GB test kartý ile yapýlan Canon’un test standartlarýna (JPEG kalite
8, ISO 100 ve Standart Resim Stili) dayanýr. Bu deðerler konuya, kart
markasýna, ISO hýzýna, Resim Stiline, Özel Ýþlevlere ve diðer ayarlara baðlý
olarak deðiþir.
Maksimum patlama, <o> yüksek hýzda sürekli çekime uygulanýr. Parantez
içindeki rakamlar Canon’un test standartlarýna göre Ultra DMA (UDMA) mod 7,
128 GB karta uygulanabilir.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

Hem RAW hem de JPEG seçildiðinde, ayný görüntü seçilen görüntü
kalitesinde RAW ve JPEG dosya tipine de eþzamanlý olarak kaydedilir.
Ýki görüntü, ayný dosya numarasýyla kaydedilir (.JPG dosya uzantýsý
JPEG, .CR2 ise RAW içindir).
Seçilen görüntü boyutuna göre vizörün sað alt kýsmýnda <p> veya
<1> simgesi görüntülenir.
Bu görüntü boyutu simgeleri þunlarý belirtir: 1 (RAW), 41 (Orta
RAW), 61 (Küçük RAW), JPEG, 3 (Büyük), H (Orta 1), 5 (Orta 2),
6 (Küçük).

RAW Hakkýnda
RAW bir görüntü, görüntü sensörünün dijital veriye dönüþtürülen ham
veri çýkýþýdýr. Görüntü verisi karta olduðu gibi kaydedilir ve kalite þu
þekilde seçilebilir: 1, 41 veya 61.
Bir 1 görüntü [32: RAW image processing] (RAW görüntü iþleme)
ile (s.286) iþlemden geçirilebilir ve bir JPEG resim olarak kaydedilebilir.
(41 ve 61 görüntüler bu fotoðraf makinesiyle iþlemden
geçirilemez.) RAW görüntünün kendisini deðiþtirilemez ancak bir RAW
görüntü farklý iþleme koþullarýna göre iþlenerek bir dizi JPEG görüntü
elde edilebilir.
Tüm RAW görüntülerde çeþitli ayarlar yapmak için Digital Photo
Professional (size verilen yazýlým, s.410) yazýlýmýný kullanabilir ve sonra
bu ayarlara sahip bir JPEG, TIFF vb. görüntü üretebilirsiniz.

Piyasadan temin edilebilir yazýlým, RAW çekimleri görüntülemeyebilir. Size
verilen yazýlýmýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

Tek Dokunuþla Görüntü Kalitesi Ayarý
Özel Kontroller görüntü kalitesini [One-touch image quality setting] (Tek dokunuþla
görüntü kalitesi ayarý) ile görüntü kaydý kalitesini <B> tuþuna, Multi iþlev tuþu 2'ye
veya alan derinliði önizleme tuþuna atayabilir ve böylece çekimden önce tek bir tuþa
dokunarak geçici olarak görüntü kalitesi ayarlarýna geçebilirsiniz.
Ayrýntýlarý için bkz. Özel Kontroller (s.333).
[51: Record func+card/folder sel.] (Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi)
seçeneði [Rec. separately] (Ayrý kaydet) olarak ayarlanýrsa, tek dokunuþla

Sürekli Çekimde Maksimum Patlama
Maksimum patlama için çekim sayýsý vizörün sað tarafýnda
görüntülenir. Sürekli çekim için maksimum patlama 99 ve
üstüyse, ekranda “99” þeklinde gösterilir.

Fotoðraf makinesine bir kart takýlmasa bile maksimum patlama görüntülenir.
Resim çekmeden önce bir kart taktýðýnýzdan emin olun.
Vizörde maksimum patlama için “99” ibaresi görünüyorsa, maksimum
patlamanýn 99 veya üstü sayýda olduðu anlamýna gelir. Maksimum
patlama 98 veya altýna düþer ve yerleþik arabellek hafýzasý dolarsa,
vizörde ve üst LCD panelde “buSY” (meþgul) mesajý görüntülenir. Bu
durumda çekim bir süreliðine devre dýþý býrakýlýr. Sürekli çekim kesilirse,
maksimum patlama yükselir. Çekilen tüm görüntüler karta kaydedildikten
donra, maksimum patlama s. 120'de listelendiði gibi olur.
Bir UDMA CF kart kullanýldýðýnda bile vizördeki maksimum patlama
göstergesi deðiþmez. Ancak, s. 120'de parantez içinde gösterilen
maksimum patlama uygulanýr.
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Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

3 JPEG Kalitesinin Ayarlanmasý (Sýkýþtýrma Oraný)
JPEG görüntülerde her görüntü için ayrý ayrý kayýt kalitesi (sýkýþtýrma
oraný) ayarý yapabilirsiniz: 3, H, 5 ve 6.

1

[JPEG quality] (JPEG kalitesi)
seçimi yapýn.
[z2] sekmesi altýnda, [JPEG
quality] (JPEG kalitesi) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

görüntü boyutunu
2 Ýstediðiniz
seçin.
<5> kadranını çevirerek görüntü
boyutunu seçin, sonra <0> tuşuna
basın.

kalite ayarýný
3 Ýstediðiniz
(sýkýþtýrma oranýný) yapýn.
<5> kadranını çevirerek ayarı seçin,
sonra <0> tuşuna basın.
Deðer büyüdükçe kalitenin (düþük
sýkýþtýrma) ayarýna sahip olma
olasýlýðý yükselir.
6 - 10 için <7> görüntülenir. 1 - 5 için
<8> görüntülenir.

Kayýt kalitesi deðeri yükseldikçe daha az çekim yapýlabilir. Öte yandan
düþük kayýt kalitesiyle daha fazla çekim yapýlabilir.
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i: ISO Hýzýný Ayarlama
ISO hýzýný (görüntü sensörünün ýþýða hassasiyeti) ortam ýþýklandýrma
seviyesine göre ayarlayýn. Video çekimde ISO hýzý hakkýnda bkz. s. 224
ve 226.

1 <i> tuþuna basýn. (9)
ayarlayýn.
2 ISOÜsthýzýný
LCD panelden veya vizörden
bakarken <6> veya <5>
kadranını çevirin.
ISO hýzý ISO 100 - 51200 aralýðýnda
1/3 duraklý artýþlarla ayarlanýr.
“A”, ISO Otomatik'i belirtir. ISO hýzý
otomatik olarak ayarlanýr (s.125).
ISO Hýzý Rehberi
ISO Hýzý

Çekim Koþulu
(Flaþsýz)

L, 100 - 400

Güneþli dýþ mekan

400 - 1600

Kapalý gökyüzü veya akþam üstü

1600 - 51200, H1, H2

Karanlýk iç mekan veya gece

Flaþ Menzili
ISO hýzý yükseldikçe,
flaþ menzili artar.

* Yüksek ISO hýzlarýnda grenli görüntüler olabilir.
[z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði) seçeneði [Enable]
(Etkin) olarak ayarlanýrsa, “L” (ISO 50 eþdeðeri), ISO 100/125/160, “H1”
(ISO 102400 eþdeðeri) ve “H2” (ISO 204800) (s.150) seçimi yapýlamaz.
Yüksek sýcaklýkta çekim yapmak grenli görüntülere neden olabilir. Uzun
pozlar da görüntüde düzensiz renk daðýlýma neden olabilir.
Yüksek ISO hýzlarýnda çekim yaparken, parazitlenme (bantlanma, ýþýk
noktalarý vb.) artabilir.
Yüksek ISO hýzlarýnda uzun poz çekimi yapmak renklerde bozulmaya neden
olabilir.
Aþýrý miktarda parazit oluþturan ortamlarda çekim yaparken (örneðin, yüksek
ISO hýzý kombinasyonlarý, yüksek sýcaklýk ve uzun pozlar), görüntüler
düzgün þekilde kaydedilmeyebilir.
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i: ISO Hýzýný Ayarlama

H1 (ISO 102400 eþdeðeri) ve H2 (204800 eþdeðeri), geniþletilmiþ ISO hýzý ayarlarý
olduklarý için, parazitlenme (ýþýk noktalarý, bantlanma, vb.) ve renk bozulmalarý daha çok
göze çarpabilir ve çözünürlük normalden düþük olur.
Yakýn plan konu çekiminde yüksek ISO hýzý ve flaþ kullanýrsanýz, aþýrý pozlanma oluþabilir.
[ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý) [Maximum: 51200] (Maksimum) olarak ayarlanýr ve
ISO 32000/40000/51200 ayarýyla çekim yapýlýrsa, ISO hýzý ayarý ISO 25600 olarak deðiþir
(manuel pozla video çekim sýrasýnda). Fotoðraf çekimine geri dönseniz bile, ISO hýzý bir
önceki konuma konumuna geri dönemez.
L (ISO 50 eþdeðeri) ayarlanýr ve bu ayarda video çekim yaparsanýz, ISO hýzý ayarý ISO
100 olarak deðiþir (manuel pozla video çekim sýrasýnda). Fotoðraf çekimine geri dönseniz
bile, ISO hýzý ayarý L konumuna geri dönemez.
ISO 3200 veya daha yüksek bir değer ayarlanırsa (fotoğraf makinesinin iç ısısı düşük
olduğunda ve ISO 20000 veya daha yüksek bir değer ayarlandığında), <o>ile
ayarlanan maksimum sürekli çekim hızı yakl. 10 kare/sn. olur.
[z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarý) altýnda, [ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý) seçeneðini kullanarak ISO
50 eþdeðeri (L) ila ISO 204800 eþdeðeri (H2) aralýðýnda ISO hýzý geniþletmesi yapabilirsiniz (s.126).

ISO Otomatik
ISO hýzý “A” (Otomatik) seçeneðine ayarlanýrsa, deklanþöre yarým
basýldýðýnda ayarlanacak gerçek ISO hýzý görüntülenir. Aþaðýda belirtildiði
gibi, ISO hýzý çekim moduna uygun olarak otomatik olarak ayarlanýr.
Çekim Modu

ISO Hýzý Ayarý

d s f a

ISO 100 – 51200 aralýðýnda otomatik olarak ayarlanýr*1

Bulb

ISO 400 deðerinde sabit1

Flaþlý

ISO 400 deðerinde sabit*1*2*3

*1: Gerçek ISO hýzý aralýðý [Auto ISO range] (Otomatik ISO aralýðý)
seçeneðindeki [Minimum] ve [Maksimum] ayarlarýna baðlýdýr.
*2: Flaþ dolumu aþýrý pozlamaya neden olursa, ISO 100 veya daha yüksek bir ISO
deðeri ayarlanýr.
*3: Harici Speedlite ile <d> modunda yansýma flaþý kullanýldýðýnda, ISO hýzý
otomatik olarak ISO 400 - 1600 aralýðýnda ayarlanýr.
[Auto ISO range]’in (Otomatik ISO aralığı) [Maximum] (Maksimum) ayarı [51200] (s.127)
ve ISO 32000 veya daha yüksek bir değer otomatik olarak ayarlandığında (fotoğraf
makinesinin iç ısısı düşük olduğunda ve ISO 20000 veya daha yüksek bir değer
ayarlandığında) <o>ile ayarlanan maksimum sürekli çekim hızı yakl. 10 kare/sn. olur.
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3 ISO Hýzý Aralýðýnýn Ayarlanmasý
Manuel olarak ayarlanabilir ISO hýzý aralýðý (minimum ve maksimum limitler)
ayarý yapabilirsiniz. L (ISO 50) ila H1 (ISO 102400) aralýðýnda minimum ve
ISO 100 ila H2 (ISO 204800) aralýðýnda maksimum ayarý yapabilirsiniz.

1

[ISO speed settings] (ISO hýzý
ayarlarý) seçimi yapýn.
[z2] sekmesi altýnda, [ISO speed
settings] (ISO hýzý ayarlarý) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

speed range] (ISO hýzý
2 [ISO
aralýðý) seçimi yapýn.
[ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

limiti ayarlayýn.
3 Minimum
[Minimum] liste kutusunu seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek minimum
ISO hýzý limitini seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.

limiti ayarlayýn.
4 Maksimum
[Maximum] liste kutusunu seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek maksimum
ISO hýzý limitini seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.

çýkýn.
5 Ayardan
<5> kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Menü yeniden görüntülenir.
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3 Otomatik ISO için ISO Hýzý Aralýðýnýn Ayarlanmasý
Otomatik ISO için ISO 100 - 51200 aralýðýnda ISO hýzý ayarý
yapabilirsiniz. Tam duraklý artýþlarla ISO 100 - 25600 aralýðýnda
minimum ve ISO 200 - 51200 aralýðýnda maksimum ayarý yapabilirsiniz.

1

[Auto ISO range] (Otomatik ISO
aralýðý) seçimi yapýn.
[Auto ISO range] (Otomatik ISO
aralýðý) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

limiti ayarlayýn.
2 Minimum
[Minimum] liste kutusunu seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek minimum
ISO hýzý limitini seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.

limiti ayarlayýn.
3 Maksimum
[Maximum] liste kutusunu seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek maksimum
ISO hýzý limitini seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.

çýkýn.
4 Ayardan
<5> kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Menü yeniden görüntülenir.

[Minimum] ve [Maximum] ayarlarý, ISO hýzý güvenli deðiþimin minimum ve
maksimum ISO hýzýna uygulanýr (s.322).

127

H112_SEC03.fm Page 128 Monday, June 25, 2012 3:54 PM

i: ISO Hýzýný Ayarlama

3 Otomatik ISO için Minimum Enstantane
Hýzýnýn Ayarlanmasý
Otomatik ISO seçildiðinde, minimum enstantane hýzý (1/250 sn. ila 1
sn.) ayarý yapýlarak, otomatik olarak ayarlanan enstantane hýzýnýn çok
düþük olmamasý saðlanýr.
Bu, hareketli konu çekimi için bir geniþ açý lens kullanýrken <d> ve
<f> modlarýnda kullanýþlýdýr. Hem fotoðraf makinesi sarsýntýsýný hem
de konu bulanýklýðýný asgari düzeye indirebilirsiniz.

1

[Min. shutter spd.] (Min.
enstantane hýzý) seçimi yapýn.
[Min. enstantane hýzý] (Min.
enstantane hýzý) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

minimum enstantane
2 Ýstediðiniz
hýzýný ayarlayýn.
<5> kadranýný çevirerek enstantane
hýzýný seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Menü yeniden görüntülenir.

[Auto ISO range] (Otomatik ISO aralýðý) ile ayarlanan maksimum ISO
hýzý limitiyle doðru poz elde edilemiyorsa, standart bir poz elde edilmesi
için [Min. shutter spd.] (Min. enstantane hýzý) deðerinden daha düþük
bir enstantane hýzý ayarlanýr.
Flaþlý çekimde [Min. shutter spd.] (Min. enstantane hýzý) uygulanmaz.
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3 Resim Stilinin Seçilmesi
Bir Resim Stili seçerek, fotoðraf ifadenize veya konunuza uygun
görüntü özellikleri elde edebilirsiniz.

1

[Picture Style] (Resim Stili) seçimi
yapýn.
[z1] sekmesi altýnda [Picture Style]
(Resim Stili) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
X Resim Stili seçim ekraný görüntülenir.

Resim Stili seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek istediðiniz
Resim Stilini seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
X Resim Stili ayarlanýr ve menü tekrar
görünür.

Resim Stilli Özellikleri
D Otomatik
Renk tonu sahneye uyacak þekilde otomatik olarak ayarlanýr.
Renkler canlý görünür; özellikle mavi gökyüzü, yeþilli ve günbatýmý
sahneleri.
P Standart
Görüntü canlý, net ve berrak görünür. Bu, birçok sahneye uygun
genel amaçlý bir Resim Stilidir.
Q Portre
Hoþ cilt tonlarý için. Görüntü yumuþak görünür. Yakýn plan portre için
uygundur.
[Color tone] (Renk tonu) (s.132) deðiþtirilerek cilt tonu ayarlanabilir.

[Auto] (Otomatik) ile istenen renk elde edilemezse, baþka bir Resim Stili
kullanýn.
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R Manzara
Canlý maviler ve yeþiller için ve çok net ve berrak görüntüler için.
Etkileyici manzara çekimlerinde etkilidir.
S Doðal
Bu Resim Stili, görüntüleri bilgisayarlarýnda iþlemeyi tercih eden
kullanýcýlar içindir. Doðal renkli ve yumuþak görüntüler için.
U Faithful
Bu Resim Stili, görüntüleri bilgisayarlarýnda iþlemeyi tercih eden
kullanýcýlar içindir. Konu, 5200K gün ýþýðý renk sýcaklýðý deðerinde
çekildiðinde, renk konunun rengiyle eþleþmesi için kalorimetrik
olarak ayarlanýr. Görüntü donuk ve yumuþak görünür.
V Tek renkli
Siyah ve beyaz görüntüler yaratýr.
Siyah/beyaz çekilmiþ JPEG görüntülerde renk deðiþimi yapýlamaz. Renkli
resim çekimine geri dönmek istiyorsanýz, [Monochrome] (Tek Renkli)
ayarýný iptal edin. [Monochrome] (Tek Renkli) seçildiðinde, üst LCD
panelde <0> görüntülenir.

W Kullanýcý Tanýmlý 1-3
[Portrait] (Portre), [Landscape] (Manzara) gibi temel bir stili, bir
Resim stili dosyasýný vb. kaydedebilir ve istediðiniz gibi
ayarlayabilirsiniz (s. 135). Ayarlanmamýþ herhangi bir Kullanýcý
Tanýmlý Resim Stili, [Standard] Resim Stili ile ayný ayarlara sahip
olur.
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Semboller Hakkýnda
Resim Stili seçim ekranýnýn sembolleri [Sharpness] (Netlik) ve
[Contrast] (Kontrast) gibi parametrelere karþýlýk gelir. Sayýsal deðerler,
her bir Resim Stili için [Sharpness] (Netlik) ve [Contrast] (Kontrast) gibi
parametre ayarlarýný belirtir.
Semboller
g

Netlik

h

Kontrast

i

Doygunluk

j

Renk tonu

k

Filtre efekti (Tek Renkli)

l

Tonlama efekti (Tek Renkli)
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3 Resim Stilinin Özelleþtirilmesi
[Sharpness] (Netlik) ve [Contrast] (Kontrast) gibi tekil parametreleri
ayarlayarak bir Resim Stilini özelleþtirebilirsiniz. Efektlerin etkisini
görmek için deneme çekimleri yapýn. [Monochrome] (Tek renkli)
seçeneðini özelleþtirmek için bkz. s. 134.

1

[Picture Style] (Resim Stili) seçimi
yapýn.
[z1] sekmesi altýnda [Picture Style]
(Resim Stili) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
X Resim Stili seçim ekraný görüntülenir.

Resim Stili seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek istediðiniz
Resim Stilini seçin, sonra <B>
tuþuna basýn.

parametre seçin.
3 Bir<5>
kadranýný çevirerek
[Sharpness] (Netlik) gibi bir
parametre seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
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ayarlayýn.
4 Parametreyi
<5> kadranýný çevirerek
parametreyi istediðiniz gibi ayarlayýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
Ayarlanan parametreleri kaydetmek
için <M> tuþuna basýn. Resim Stili
seçim ekraný tekrar görüntülenir.
X Varsayýlan ayar dýþýndaki herhangi bir
ayar mavi renkte gösterilir.

Parametre Ayarlarý ve Efektler
g Netlik

0: Netliði az hatlar

h Kontrast

-4: Düþük kontrast

+7: Net hatlar
+4: Yüksek kontrast

i Doygunluk

-4: Düþük doygunluk

+4: Yüksek doygunluk

j Renk tonu

-4: Kýrmýzýmsý cilt tonu

+4: Sarýmsý cilt tonu

3. adýmda [Default set.] (Varsayýlan ayar) seçilirse, ilgili Resim Stili
varsayýlan parametre ayarlarýna çevrilebilir.
Ayarlanan Resim Stilini kullanmak için ayarlanan Resim Stilini seçin,
sonra çekin.
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V Tek Renkli Ayarý
Tek Renk ayar için, bir önceki sayfada açýklanan [Sharpness] (Netlik)
ve [Contrast] (Kontrast) seçeneklerine ek olarak [Filter effect] (Filtre
efekti) ve [Toning effect] (Tonlama efekti) de ayarlanabilir.
kFiltre Efekti
Tek renk görüntüye eklenen bir filtre efektiyle,
beyaz bulutlarý veya yeþil aðaçlarý daha fazla
önce plana çýkarabilirsiniz.

Filtre

Örnek Efektler

N : Yok

Filtre efekti olmayan, normal siyah/beyaz görüntü.

Ye: Sarý

Mavi gökyüzü daha canlý, beyaz bulutlar daha berrak görünür.

Or : Turuncu

Mavi gökyüzü kýsmen daha karanlýk görünür. Günbatýmý daha
parlak görünür.

R : Kýrmýzý

Mavi gökyüzü oldukça karanlýk görünür. Sonbahar yapraklarý
daha net ve parlak görünür.

G : Yeþil

Cilt tonlarý ve dudaklar daha dingin görünür. Yeþil yapraklarý daha
net ve parlak görünür.

[Contrast] (Kontrast) deðerinin yükseltilmesi, filtre efektini daha çok

lTonlama Efekti
Bir tonlama efekti uygulandýðýnda, bu renkte bir
tek renk görüntü elde edilir. Bu, görüntüyü daha
etkileyici hale getirir.
Þunlar seçilebilir: [N:None] (Hiçbiri),
[S:Sepia] (Sepya), [B:Blue] (Mavi), [P:Purple] (Mor) veya [G:Green] (Yeþil).
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3 Resim Stilinin Kaydedilmesi
[Portrait] (Portre) veya [Landscape] (Manzara) gibi baz bir Resim Stili
seçebilir, bunun parametrelerini istediðiniz gibi ayarlayabilir ve [User Def. 1]
(Kullanýcý Tanýmlý 1), [User Def. 2] (Kullanýcý Tanýmlý 2) veya [User Def. 3]
(Kullanýcý Tanýmlý 3) altýna kaydedebilirsiniz.
Netlik ve kontrast gibi parametre ayarlarý farklý Resim Stilleri yaratabilirsiniz.
Ayrýca, EOS Utility (saðlanan yazýlým, s.410) yazýlýmýyla fotoðraf
makinesine kaydedilmiþ olan bir Resim Stilinin parametrelerini
ayarlayabilirsiniz.

1

[Picture Style] (Resim Stili) seçimi
yapýn.
[z1] sekmesi altýnda [Picture Style]
(Resim Stili) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
X Resim Stili seçim ekraný görüntülenir.

Def. *] (Kullanýcý Tanýmlý)
2 [User
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [User Def.
*] (Kullanýcý Tanýmlý) seçimi yapýn,
sonra <B> tuþuna basýn.

tuþuna basýn.
3 <0>
[Picture Style] (Resim Stili) seçilmiþ
durumdayken, <0> tuþuna basýn.

Resim Stilini seçin.
4 Baz<5>
kadranýný çevirerek baz Resim
Stilini seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
EOS Utility (size verilen yazýlým) ile
fotoðraf makinesine kaydedilmiþ olan
bir Resim Stili’nin parametrelerini
ayarlamak için, burada Resim Stilini
seçin.
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parametre seçin.
5 Bir<5>
kadranýný çevirerek [Sharpness]
(Netlik) gibi bir parametre seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.

ayarlayýn.
6 Parametreyi
<5> kadranýný çevirerek
parametreyi istediðiniz gibi ayarlayýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
Ayrýntýlar için bkz. “Resim Stilinin
Özelleþtirilmesi” bkz. s.132-134.
<M> tuþuna basarak deðiþtirilmiþ
Resim Stilini seçin. Sonra Resim Stili
seçim ekraný tekrar görüntülenir.
X Baz Resim Stili, [User Def. *]
(Kullanýcý Tanýmlý) seçeneðinin sað
tarafýnda belirtilir.
X [User Def. *] (Kullanýcý Tanýmlý)
altýnda kayýtlý bir Resim Stilindeki
ayarlar baz Resim Stili ayarlarýndan
farklý ayarlara çevrilirse, Resim
Stilinin adý mavi renkte görüntülenir.
Bir Resim Stili öncesinde [User Def. *] (Kullanýcý Tanýmlý *) altýna
kaydedilmiþse, 4. adýmdaki baz Resim Stili, kayýtlý Resim Stiline ait parametre
ayarlarýný iptal eder.
[Clear all camera settings] (Tüm makine ayarlarýný temizle) (s. 58) seçeneði
uygulanýrsa, tüm [User Def. *] (Kullanýcý Tanýmlý) ayarlarý varsayýlan
deðerlerine geri çevrilir. EOS Utility (saðlanan yazýlým) ile kaydedilen bir Resim
Stilinin sadece deðiþtirilmiþ parametreleri varsayýlan ayarlarýna çevrilir.
Ayarlanan Resim Stilini kullanmak için kayýtlý [User Def. *] (User Def.)
seçimi yapýn, sonra çekin.
Bir Resim Stilinin fotoðraf makinesine kaydedilme prosedürü için EOS
Utility Talimatlarýna baþvurun (s.412).
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B: Beyaz Ayarý
Beyaz ayarý (BA), beyaz alanlarýn beyaz görülmesini saðlar. Normalde,
<Q> (Otomatik) ayarý doðru beyaz ayarýný elde eder. <Q> ayarý
ile doðal görünümlü renkler elde edilmezse, ýþýk kaynaðýna uygun
beyaz ayarýný seçebilir veya beyaz bir nesne çekimiyle manuel olarak
kendiniz ayarlayabilirsiniz.

1 <B> tuþuna basýn. (9)
ayarýný seçin.
2 Beyaz
Üst LCD panelden bakarken <5>
kadranýný çevirin.

Ekran
Q
W
E
R
Y
U
D
O
P

Mod
Renk Sýcaklýðý (Yaklaþýk K: Kelvin)
Otomatik
3000 - 7000
Gün ýþýðý
5200
Gölge
7000
Bulutlu, alacakaranlýk, günbatýmý
6000
Tungsten ýþýðý
3200
Beyaz floresan ýþýðý
4000
Flaþlý
Otomatik ayarlanýr*
Özel (s.138)
2000 - 10000
Renk sýcaklýðý (s.143)
2500 - 10000

* Renk sýcaklýðý aktarýmý iþlevine sahip Speedlite’lara uygulanabilir. Diðer
durumda, yaklaþýk 6000K olarak ayarlanýr.

Beyaz Ayarý
Ýnsan gözü, aydýnlatma tipinden baðýmsýz olarak beyaz nesneleri beyaz görür.
Dijital fotoðraf makinesinde, yazýlým ile renk sýcaklýðý ayarlanarak beyaz
alanlarýn beyaz görünmesi saðlanýr. Bu ayar, renk düzeltisi için bir zemin
oluþturur. Sonuç olarak resimlerde doðal görünümlü renkler elde edilir.
Beyaz ayarýný [z1: White balance] (Beyaz ayarý ) ile de yapabilirsiniz.
Kiþisel BA ayarý yapmak için [PC-*] seçimi yapýn. Kiþisel BA kaydý
prosedürü için EOS Yardýmcý Programý'nýn Kullaným Kýlavuzu'na bakýn.
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Özel beyaz ayarý, daha net sonuçlar elde etmek için belirli bir ýþýk
kaynaðý için beyaz ayarýnýn manuel olarak ayarlanmasýný saðlar. Bu
prosedürü, kullanýlacak gerçek ýþýk kaynaðý altýnda yapýn.
Fotoðraf makinesine en fazla beþ Özel beyaz ayarý kaydý yapýlabilir.
Kayýtlý Özel beyaz ayarý verisine bir ad (baþlýk) da ekleyebilirsiniz.

3 Özel BA Kaydý
Özel beyaz ayarý verisini kaydetmenin iki yolu vardýr. Bir resim çekebilir ve
onu kaydedebilirsiniz veya karta önceden kaydedilmiþ bir resmi seçebilirsiniz.
BA kaydý yapýn

1

[Set Custom WB] (Özel BA kaydý)
seçimi yapýn.
[z1] sekmesi altýnda, [Set Custom
WB] (Özel BA kaydý) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

Özel BA numarasýný seçin.
2 Kaydedilecek
<0> tuþuna basýn.

<5> kadranýný çevirerek <O*> için
1 ila 5 arasýndan seçim yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn. Özel BA verisi,
seçilen numara altýna kaydedilir.

and register WB] (BA
3 [Record
kaydet) seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Record
and register WB] (BA kaydet) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X LCD monitör kapatýlýr ve seçilen
numara [ * ] üst LCD panelde yanýp
söner.
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beyaz bir nesneyi
4 Düz,
fotoðraflayýn.

Spot ölçüm dairesi

Düz, beyaz nesne spot ölçüm
dairesini doldurmalýdýr.
Manuel olarak odaklanýn ve beyaz
nesne için standart pozu ayarlayýn.
Ýstediðiniz beyaz ayarýný
yapabilirsiniz.
X Özel BA verisi kaydedilecektir.
Özel BA'yý kullanmak için “Özel BA
Verisinin Kaydedilmesi ve Çekim
Yapýlmasý” (s.141) konusuna bakýn.

Özel BA þu þekilde de kaydedilebilir:
1. <B> tuşuna basın ve <5> kadranını çevirerek <O> seçimi yapın
(s.137).
2. Sonra <6> kadranını çevirerek, Özel BA'nın kaydedileceği
numarayı seçin.
3. <J> tuþuna basýn.
→ [ * ] simgesi üst LCD panelde yanýp söner.
4. Düz beyaz bir nesneyi fotoðraflamak için 4. adýmý uygulayýn.
→ Özel BA verisi, seçilen numara altýna kaydedilir.
Bir resim çekildiðinde kayýtlý Özel beyaz ayarý uygulanýr.
1. adýmda elde edilen resim pozu standart pozdan çok farklý oluyorsa,
doðru beyaz ayarý elde etmek mümkün olmayabilir. 4. adýmda [Correct
WB may not be obtained with the selected image] (Seçilen görüntüyle
doðru BA elde edilemeyebilir) mesajý görüntülenirse 1. adýma geri dönün
ve yeniden deneyin.
4. adýmda kaydedilen resim karta kaydedilmez.
Beyaz bir nesne yerine, %18 gri kart ile daha net bir beyaz ayarý elde
edilebilir.
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O Özel Beyaz Ayarý

Karttan resmi seçin
Düz beyaz bir nesnenin resmini çekmek için “BA Kaydý” (s.138)
baþlýðý altýndaki 4. adýmý uygulayýn. Kartta kayýtlý bu resim daha
sonra Özel BA için kaydedilebilir. Bu prosedür 2. adýma kadar “BA
Kaydý” konusu altýnda verilenlerle aynýdýr.

Custom WB] (Özel BA kaydý)
1 [Set
seçimi yapýn.
Özel BA numarasýný
2 Kaydedilecek
seçin.
image on card] (Karttan
3 [Select
resmi seçin) seçimi yapýn.
<5> kadranını çevirerek [Select image
on card] (Karttaki resmi seç) seçimi
yapın, sonra <0> tuşuna basın.
X Kart kayýtlý görüntüler ekrana getirilir.

BA verisi kaydý için
4 Özel
kullanýlacak resmi seçin.
<5> kadranını çevirerek Özel BA
verisi için kaydedilecek resmi seçin,
sonra <0> tuşuna basın.

seçimi yapýn.
5 [OK]<5>(Tamam)
kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Özel BA verisi kaydedilecektir. Mesaj
görüntülendiðinde <0> tuþuna
basarak 3. adýma geri dönün.
4. adýmda, aþaðýdaki görüntüler seçilemez: Resim Stili [Monochrome] (Tek Renkli)
ayarýndayken çekilen resimler ve baþka bir fotoðraf makinesiyle çekilmiþ resimler.
Kayýtlý Özel BA ile çekim yapmak için önce kayýtlý BA numarasýný seçin,
sonra çekim yapýn (s.141).
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O Özel Beyaz Ayarý

3 Özel BA Verisinin Seçilmesi ve Çekim Yapýlmasý
Kayýtlý resim

1

Özel BA Numarasýný seçin.
Özel BA kaydý ekranýnda kayýtlý Özel
BA numarasýný seçin.

as white balance] (Beyaz
2 [Set
ayarý olarak ayarla) seçimi yapýn.
<5> kadranını çevirerek [Set as
white balance] (beyaz ayarı olarak
ata) seçimi yapın, sonra <0> tuşuna
basın.
X BA kayýtlý <O*> seçeneðine atanýr.

çekin.
3 Resmi
X Resim <O*> ayarýyla çekilir.
Özel BA numarasýný üst LCD panele bakarak da seçebilirsiniz. Press the
<WB> tuşuna basarak veya <5> kadranını çevirerek <O> seçimi yapın.
Sonra <5> kadranını çevirerek istediğiniz kayıtlı Özel BA numarasını

3 Özel BA Verisinin Adlandýrýlmasý
Kayýtlý Özel beyaz ayarý verisine bir ad (baþlýk) da ekleyebilirsiniz.

1

Özel BA Numarasýný seçin.
Özel BA verisi kayýt ekranýnda bir ada
eklenecek Özel BA numarasýný seçin.
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O Özel Beyaz Ayarý

WB name] (BA adýný
2 [Edit
düzenle) seçimi yapýn.
<5> kadranını çevirerek [Edit WB
name] (BA adını düzenle) seçimi
yapın, sonra <0> seçimi yapın.

girin.
3 Metin
<Q> tuþuna basýnca bir sonraki
palet renkli çerçeve içinde vurgulanýr.
Metin giriþi yapýlabilir.
<5/6> kadraný veya <9> ile
öðesini taþýyan ve istediðiniz karakteri
seçin. Sonra <0> tuþuna basarak
girin.
En fazla 20 karakter girilebilir.
Bir karakteri silmek için <L> tuþuna
basýn.

çýkýn.
4 Ayardan
Metni girdikten sonra <M> tuþuna
basýn.
X Ad kaydedilir ve 2. adýma geri
dönülür. Girilen ad <O*> altýnda
görüntülenir.

Özel BA'nýn ait olduðu konum veya ýþýk kaynaðý belirlendikten sonra
adlandýrmak daha kullanýþlýdýr.
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P Renk Sýcaklýðýnýn Ayarlanmasý
Beyaz ayarýnýn renk sýcaklýðý deðerini Kelvin cinsinden
ayarlayabilirsiniz. Bu iþlev ileri düzeyde kullanýcýlar içindir.

1

<B> tuþuna basýn. (9)

seçimi yapýn.
2 <P>
Üst LCD paneden bakın ve <5>
kadranını çevirerek <P> seçimi
yapın.

sýcaklýðýný ayarlayýn.
3 Renk
<6> kadranını çevirerek renk
sıcaklığını seçin.
Renk sýcaklýðý, 100K’lýk artýþlarla
2500K ila 10000K aralýðýnda
ayarlanabilir.

Yapay bir ýþýklandýrma kaynaðý için renk sýcaklýðý ayarý yapýlýrken,
gerekiyorsa beyaz ayarý düzeltisi (macenta veya yeþil) uygulayýn.
Piyasadan temin edilen bir renk sýcaklýðý ölçeriyle alýnan okumaya göre
<P> ayarý yapmak istiyorsanýz, deneme çekimleri yapýn ve renk
sýcaklýðý ölçerin okumasý ile fotoðraf makinesinin renk sýcaklýðý okumasý
arasýndaki farký telafi etmek için ayar yapýn.
Renk sýcaklýðýný [z1: White balance] (Beyaz ayarý ) ile de yapabilirsiniz.
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u Beyaz Ayar Düzeltisi
Ayarlanan beyaz ayarýný düzeltebilirsiniz. Bu ayarýn yapýlmasý,
piyasadan temin edebileceðiniz bir renk sýcaklýðý dönüþtürme filtresi
veya renk telafi filtresinin kullanýlmasýyla ayný etkiyi oluþturur. Her bir
renk, bir ila dokuz seviye arasýnda düzeltilebilir.
Bu iþlev, renk sýcaklýðý dönüþtürmeyi veya renk telafisi filtrelerini
kullanmayý bilen ileri düzeydeki kullanýcýlar içindir.

Beyaz Ayarý Düzeltisi

1

[WB Shift/Bkt.] (BA Deðiþim/Bkt.)
seçimi yapýn.
[z1] sekmesi altýnda, [WB Shift/
Bkt.] (BA Deðiþim/Bkt) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

ayarý düzeltisini ayarlayýn.
2 Beyaz
“ ” iþaretini istenen konuma getirmek

Örnek ayar: A2, G1

için <9> kadranýný tuþunu kullanýn.
B, mavi; A, kehribar; M, macenta ve
G, yeþildir. Ýlgili yöndeki renk düzeltilir.
Sað üstte, “Shift” (Deðiþim) ibaresi
yönü ve düzelti miktarýný belirtir.
<L> tuþuna basýldýðýnda, [WB Shift/
Bkt.] (BA Deðiþim/Bkt.) ayarlarý iptal
edilir.
Ayardan çýkmak ve menüye dönmek
için <0> tuþuna basýn.

Beyaz ayarý düzeltildikten sonra vizörde ve üst LCD panelde <u>
simgesi görüntülenir.
Mavi/kehribar düzeltisinin bir seviyesi, renk sıcaklığı dönüştürme
filtresinin yaklaşık 5 mired'ine eşittir. (Mired: Bir renk sıcaklığı
dönüştürme filtresinin yoğunluğunu gösteren ölçüm birimidir.)
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u Beyaz Ayar Düzeltisi

Beyaz Ayarý Otomatik Braketleme
Sadece tek çekimde, farklý renk sýcaklýðý dengelerine sahip görüntü
eþzamanlý olarak kaydedilebilir. Geçerli beyaz ayarýnýn renk sýcaklýðý baz
alýnarak, görüntü mavi/kehribar veya macenta/yeþil zeminde dizelenir. Buna
beyaz ayarý braketleme (WB-BKT) denir. Beyaz ayarý braketleme, tekli
artýþlarla ±3 seviyeye kadar yapýlabilir.

Beyaz ayarý braketleme miktarýný ayarlayýn.

±3 seviyede B/A sapmasý

Beyaz ayar düzeltmesinin 2. adımında
<5> kadranı çevrildiğinde, ekrandaki “ ”
işareti “
” (3 nokta) ile değişir. Kadran
saða çevrildiðinde, B/A braketlemesi
ayarlanýr ve sola çevrildiðinde M/G
braketlemesi ayarlanýr.
X Sað üstte, “Bracket” ibaresi braketleme
yönünü ve düzelti miktarýný belirtir.
<L> tuþuna basýldýðýnda, [WB Shift/
Bkt.] (BA Deðiþim/Bkt.) ayarlarý iptal edilir.
Ayardan çýkmak ve menüye dönmek
için <0> tuþuna basýn.

Braketleme Sekansý
Görüntü þu sýrayla dizelenir: 1. Standart beyaz ayarý, 2. Mavi (B) sapma
ve 3. Kehribar (A) sapma veya 1. Standart beyaz ayarý, 2. Macenta (M)
sapma ve 3. Yeþil (G) sapma.
BA braketleme esnasýnda, sürekli çekim için maksimum patlama daha düþük olur
ve olasý çekim sayýsý da normal deðerin yakl. üçte biri oranýnda düþer.
Beyaz ayarý braketleme ile birlikte beyaz ayarý düzeltisi ve AEB ayarý da
yapýlabilir. Beyaz ayarý braketleme ile birlikte AEB ayarý yapýlýrsa, tek bir çekimde
toplam dokuz görüntü kaydedilir.
Tek çekimde üç görüntü kaydedileceði için, kartýn çekimi kaydetmesi daha uzun
sürebilir.
Beyaz ayarý braketleme ayarlandýðýnda, beyaz ayarý simgesi yanýp söner.
Beyaz ayarý braketleme için (s. 321) çekim sayýsýný deðiþtirebilirsiniz.
“BKT”, braketleme demektir.
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3 Parlaklýk ve Kontrastýn Otomatik Olarak Düzeltilmesi
Görüntü karanlýk çýkarsa veya kontrast düþük olursa, parlaklýk ve
kontrast otomatik olarak düzeltilir. Bu iþleve Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
denir. Varsayýlan ayar, [Standard] ayarýdýr. JPEG görüntülerde, görüntü
çekildiðinde düzelti yapýlýr.

1

[Auto Lighting Optimizer] (Otomatik
Iþýk Ýyileþtirici) seçimi yapýn.
[z2] sekmesi altýnda, [Auto
Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk
Ýyileþtirici) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

seçin.
2 Ayarý
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
ayarý seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.

çekin.
3 Resmi
Görüntü gerekli parlaklýk ve kontrast
düzeltileri yapýlarak kaydedilir.
[z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði), [Enable]
(Etkin) olarak ayarlanýrsa, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici otomatik olarak
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanýr ve ayar deðiþtirilemez.
Çekim koþullarýna baðlý olarak, parazitlenme olabilir.
[Disable] (Devre dýþý) dýþýnda bir ayar yapýlýr ve pozu koyulaþtýrmak için
poz telafisi, flaþ pozu kullanýlýrsa, görüntü buna raðmen parlak çýkabilir.
Daha koyu bir poz elde etmek için bu iþlevi önce [Disable] (Devre dýþý)
seçeneðine getirin.
Çoklu poz çekimi (s.180) ayarý yapýlýrsa, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici otomatik
olarak [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanýr. Çoklu pozlu çekim iptal
edildiðinde, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici orijinal ayarýna geri çevrilir.

2. adýmda <B> tuþuna basýldýðýnda ve [Disable during man expo]
(Manuel poz sýrasýnda devre dýþý) ayarýnýn <X> iþareti kaldýrýldýðýnda,
<a> modunda Otomatik Iþýk Ýyileþtirici ayarý yapýlabilir.
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3 Parazit Azaltma Ayarlarý
Yüksek ISO Parazit Azaltma (PA) Ayarlarý
Bu iþlev görüntüdeki paraziti azaltýr. Tüm ISO hýzlarýnda parazit azaltma
uygulansa bile, özellikle yüksek ISO hýzýnda etkilidir. Düþük ISO
hýzlarýnda resmin karanlýk kýsýmlarýndaki parazit daha da azaltýlýr.

1

[High ISO speed NR] (Yüksek ISO
hýzý parazit azaltma) seçimi yapýn.
[z2] sekmesi altýnda, [High ISO
speed NR] (Yüksek ISO hýzý parazit
azaltma) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

ayarý yapýn.
2 Ýstediðiniz
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
parazit azaltma ayarýný seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.
X Ayar ekraný kapanýr ve menü
kaybolur.

çekin.
3 Resmi
Resim parazit azaltma uygulanarak
kaydedilir.

Bir 1 resmini fotoðraf makinesiyle izlerseniz, yüksek ISO hýzý parazit
azaltmanýn etkisi çok az görünür. Parazit azaltma efektini Digital Photo
Professional (size verilen yazýlým, s.410) ile kontrole edin.
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3 Parazit Azaltma Ayarlarý

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

1

[Long exp. noise reduction]
(Uzun poz parazit azaltma) seçimi
yapýn.
[z2] sekmesi altýnda, [Long exp.
noise reduction] (Uzun poz parazit
azaltma) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

ayarý yapýn.
2 Ýstediðiniz
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
ayarý seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Ayar ekraný kapanýr ve menü
kaybolur.
[Auto] (Otomatik)
1 sn veya daha uzun pozlarda, tipik uzun pozlama paraziti tespit
edilirse, otomatik olarak parazit azaltma uygulanýr. Birçok durumda
[Auto] (Otomatik) ayarý etkindir.
[Enable] (Etkin)
1 sn. veya daha uzun tüm pozlara parazit azaltma uygulanýr.
[Enable] (Etkin) ayarý, [Auto] (Otomatik) ayar ile giderilemeyen
paraziti gidermekte baþarýlý olabilir.

çekin.
3 Resmi
Resim parazit azaltma uygulanarak
kaydedilir.
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3 Parazit Azaltma Ayarlarý

[Auto] (Otomatik) ve [Enable] (Etkin) seçenekleriyle, resim çekildikten
sonra, parazit azaltma için geçer süre pozlama kadar olabilir. Parazit
azaltma sýrasýnda, vizördeki maksimum patlama göstergesi "1" veya
üzerinde bir deðeri gösterdiði müddetçe çekim yapýlabilir.
ISO 1600 veya daha yüksek hýzlarda çekilen görüntüler [Enable] (Etkin)
ayarýnda, [Disable] (Devre dýþý) veya [Auto] (Otomatik) ayarlarýna
kýyasla daha grenli görünür.
[Enable] (Etkin) seçeneðinde, Canlý Görünüm resmi görüntülenirken bir
uzun poz çekilirse, parazit azaltma sýrasýnda “BUSY” görüntülenir.
Parazit azaltma iþlemi tamamlanana kadar Canlý Görünüm resmi
görüntülenmez. (Baþka bir resim çekemezsiniz.)
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3 Vurgulama Tonu Önceliði
Aþýrý pozlanmýþ vurgulama alanlarýný azaltabilirsiniz.

1

[Highlight tone priority] (Vurgulama
tonu önceliði) seçimi yapýn.
[z2] sekmesi altýnda [Highlight
tone priority] (Vurgulama tonu
önceliði) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

(Etkin) seçimi yapýn.
2 [Enable]
<5> kadranýný çevirerek [Enable]
(Etkin) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
Vurgulama ayrýntýlarý iyileþtirilir.
Dinamik aralýk standart %18'lik griden
parlak vurgulamalara geniþletilir.
Griler ile vurgulamalar arasýndaki
renk geçiþi pürüzsüzleþir.

çekin.
3 Resmi
Resim vurgulama tonu önceliði
uygulanarak kaydedilir.

[Enable] (Etkin) seçeneðinde, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici (s.146) otomatik
olarak [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanýr ve ayar deðiþtirilemez.
[Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði), [Disable] (Devre dýþý)
olarak ayarlanýrsa, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici orijinal ayarýna geri çevrilir.
[Enable] (Etkin) ile görüntü paraziti, [Disable] (Devre dýþý) ile olduðundan
daha fazla artabilir.
[Enable] (Etkin) ile ayarlanabilen aralýk ISO 200 - 51200 olacaktýr (video
çekim için ISO 200 - 25600). Ayrýca, vurgulama tonu önceliði
etkinleþtirildiðinde vizörde ve üst LCD panelde <A> simgesi görüntülenir.
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3 Lens Periferi Aydýnlatma / Kromatik Bozulma Düzeltisi
Periferi ýþýðýný lense girmesi görüntü kenarlarýnda kararma yapar.
Görüntü kontüründeki renk daðýlmasý da bir kromatik bozulmadýr. Her
iki lens bozulmasý da düzeltilebilir. Her iki düzeltme için de varsayýlan
ayar, [Enable] (Etkin) ayarýdýr.

Periferik Aydýnlatma Düzeltisi

1

[Lens aberration correction] (Lens
bozulma düzeltmesi) seçimi yapýn.
[z1] sekmesi altýnda [Lens aberration
correction] (Lens bozulma düzeltmesi)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

2 AyarýTakýlýseçin.
olan lens için [Correction data
available] (Düzeltme verisi kullanýlabilir)
mesajýnýn görüntülendiðinden emin olun.
<5> kadranýný çevirerek [Peripheral
illumin.] (Periferik aydýnlatma) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
[Enable] (Etkin) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
[Correction data not available] (Düzelti
verisi kullanýlabilir) mesajý görüntüleniyorsa,
"Lens Düzelti Verisi Hakkýnda” (s. 153)
konusuna bakýn.

çekin.
3 Resmi
Görüntü düzeltilmiþ periferi aydýnlatmasý ile
kaydedilir.
Çekim koþullarýna baðlý olarak, görüntü periferisinde parazitlenme olabilir.
Uygulanan düzelti miktarý, Digital Photo Professional (size verilen yazýlým, s. 410)
ile ayarlanabilen maksimum düzelti miktarýndan biraz daha az olur.
ISO hýzý yükseldikçe düzelti verisi miktarý azalýr.
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3 Lens Periferi Aydýnlatma / Kromatik Bozulma Düzeltisi

Kromatik Bozulma Düzeltisi

1

Ayarý seçin.
Takýlý olan lens için [Correction data
available] (Düzeltme verisi
kullanýlabilir) mesajýnýn
görüntülendiðinden emin olun.
<5> kadranýný çevirerek [Chromatic
aberration] (Kromatik bozulma)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
[Enable] (Etkin) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
[Correction data not available]
(Düzelti verisi kullanýlabilir) mesajý
görüntüleniyorsa, bir sonraki
sayfadaki "Lens Düzelti Verisi
Hakkýnda” konusuna bakýn.

çekin.
2 Resmi
Görüntü kromatik bozulmasý
düzeltilerek kaydedilir.

Kromatik bozulma düzeltmesiyle çekilen bir 1 görüntüsünü izlerseniz,
resim fotoðraf makinesinde kromatik bozulma düzeltmesi uygulanmadan
görüntülenir. Kromatik bozulma düzeltmesini Digital Photo Professional
(size verilen yazýlým, s.410) ile kontrole edin.
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3 Lens Periferi Aydýnlatma / Kromatik Bozulma Düzeltisi

Lens Düzelti Verisi Hakkýnda
Fotoðraf makinesinde yaklaþýk 25 lense özgü lens periferik aydýnlatma
düzeltmesi ve kromatik bozulma düzeltmesi verisi bulunmaktadýr.
[Enable] (Etkin) seçimi yaparsanýz, fotoðraf makinesinde düzeltme
verisi kayýtlý olan tüm lensler için periferi aydýnlatmasý düzeltmesi ve
kromatik bozulma düzeltmesi otomatik olarak uygulanýr.
EOS Yardýmcý Programý (size verilen yazýlým) ile fotoðraf makinesinden
hangi lenslerin düzelti verilerinin bulunduðunu kontrol edebilirsiniz.
Kaydý bulunmayan lensle için düzelti verisi kaydý da yapabilirsiniz.
Ayrýntýlar için EOS Yardýmcý Programý’nýn Yazýlým Kullaným Kýlavuzu’na
bakabilirsiniz (s. 412)

Periferi Aydýnlatmasý Düzeltmesi ve Kromatik Bozulma Düzeltmesi ile
ilgili notlar
[Disable] (Devre dýþý) ayarýndayken çekilen JPEG resimlere düzeltme
uygulanamaz.
Canon marka olmayan bir lens kullanýlýrken, ekranda [Correction data
available] (Düzelti verisi kullanýlabilir) mesajý görüntülense bile düzelti
seçeneðini [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlamanýz tavsiye edilir.
Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda büyütülmüþ gösterim kullanýrsanýz,
resme periferi aydýnlatmasý düzeltmesi ve kromatik bozulma düzeltmesi
yansýtýlmaz.
Düzeltme efekti pek belirgin deðilse, resmi büyüterek kontrol edin.
Geniþletici takýlý olduðunda da düzeltme yapýlabilir.
Takýlan lensin düzelti verisi fotoðraf makinesine kaydedilmemiþse, elde
edilen sonuç düzelti seçeneðinin [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarladýðý
koþulla aynýdýr.
Lensin mesafe bilgisi yoksa, düzelti verisi daha düþük olur.
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3 Klasör Oluþturma ve Seçme
Çekmiþ olduðunuz görüntülerin kaydedileceði klasörü istediðiniz gibi
oluþturabilir veya seçebilirsiniz.
Çekilen görüntülerin kaydý için otomatik olarak bir klasör oluþturulduðu
için bu operasyon isteðe baðlýdýr.

Creating a Folder

1

[Record func+card/folder sel.]
(Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi)
seçimi yapýn.
[51] sekmesi altýnda, [Record
func+card/folder sel.] (Kayýt
iþlevi+kart/klasör seçimi) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

(Klasör) seçimi yapýn.
2 [Folder]
<5> kadranýný çevirerek [Folder]
(Klasör) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

folder] (Klasör oluþtur)
3 [Create
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Create
folder] (Klasör oluþtur) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

bir klasör oluþtur.
4 Yeni<5>
kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Klasör numarasý bir sayý arttýrýlmýþ
yeni bir klasör oluþturulur.
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3 Klasör Oluþturma ve Seçme

Bir Klasör Seçme
En düþük dosya
Klasördeki görüntü
sayýsý

Klasör seçim ekraný
görüntüleniyorken, <5> kadranýný
çevirerek istediðiniz klasörü seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
X Çekilen görüntülerin kaydedileceði
klasör seçilir.
Bundan sonra çekilecek görüntüler
seçilen klasöre kaydedilir.

Klasör adý
En yüksek dosya

Klasörler Hakkýnda
“100EOS1D” örneðinde olduðu gibi, klasör adý üç haneli bir rakamla (klasör
adý) baþlar ve beþ alfa sayýsal karakterle devam eder. Bir klasörde en fazla
9999 görüntü olabilir (dosya numarasý 0001 - 9999). Bir klasör dolduðunda,
otomatik olarak klasör numarasý bir artýrýlmýþ yeni bir klasör oluþturulur. Ayrýca,
manuel sýfýrlama iþlemi (sf. 159) uygulandýðýnda, otomatik olarak yeni bir
klasör oluþturulur. 100 ile 999 arasýnda numaralandýrýlmýþ klasörler
oluþturulabilir.

Kiþisel Bilgisayarda Klasör Oluþturma
Ekranda kart açýk durumdayken, “DCIM” adlý yeni bir klasör oluþturun. DCIM
klasörünü açýn ve görüntü kaydý ve düzenlemesi için gereken sayýda klasör
oluþturun. Klasör adý “100ABC_D” formatýnda olmalýdýr. Ýlk üç basamak
100'den 999'a klasör numarasýdýr. Son beþ karakter ise A ile Z arasýnda
büyük/küçük harf, nümerik deðer ve alt tire “_” kombinasyonu olabilir. Boþluk
kullanýlamaz. Ayrýca, iki klasör adýnýn, adýnda yer alan diðer beþ karakter farklý
bile olsa, ayný üç basamaklý klasör adýný paylaþamayacaðýný not edin (örneðin,
“100ABC_D” ve “100W_XYZ”).
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3 Dosya Adýnýn Deðiþtirilmesi
Dosya adý, dört alfa nümerik karakterden ve ardýndan
gelen dört basamaklý görüntü sayýsýndan (s.158) ve
(Örn.) BE3B0001.JPG
bir uzantýdan oluþur. Ýlk dört alfanümerik karakter
fabrika ayarlýdýr ve fotoðraf makinesine özgüdür.
Ancak, bunlarý deðiþtirebilirsiniz.
“Kullanýcý ayarý1” ile dört karakteristiði istediðiniz gibi deðiþtirip kaydedebilirsiniz.
“Kullanýcý ayarý2” ile, üç karakter kaydý yapmýþsanýz, görüntü boyutunu
göstermek amacýyla soldan dördüncü karakter otomatik olarak eklenir.

Dosya Adýnýn Kaydedilmesi veya Deðiþtirilmesi

1

[File name] (Dosya adý) seçimi yapýn.
[51] sekmesi altýnda [File name]
(Dosya adý) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

User setting*] (Kullanýcý
2 [Change
ayarýný deðiþtir) seçimi yapýn.
<5> kadranını çevirerek bir [Change
User setting*] (Kullanıcı ayarı
değiştirme) opsiyonu seçin, sonra <0>
tuşuna basın.

bir alfa nümerik karakter girin.
3 Herhangi
Kullanýcý ayarý1 için dört karakter girin.
Kullanýcý ayarý2 için üç karakter girin.
Gereksiz karakterleri silmek için <L>
tuþuna basýn.
<Q> tuþuna basýnca bir sonraki palet
renkli çerçeve içinde vurgulanýr. Metin
giriþi yapýlabilir.
<5/6> kadraný veya <9> ile
öðesini taþýyan ve istediðiniz karakteri
seçin. Sonra <0> tuþuna basarak girin.
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3 Dosya Adýnýn Deðiþtirilmesi

çýkýn.
4 Ayardan
Gerekli miktarda alfa nümerik
karakter girin, sonra <M> tuþuna
basýn.
X Yeni dosya adý kaydedilir ve 2.
adýmdaki ekran yeniden görüntülenir.

dosya adýný seçin.
5 Kayýtlý
<5> kadranýný çevirerek [File name]

Ayarlar

(Dosya adý) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek kayýtlý
dosya adýný seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
Kullanýcý ayarý2 kaydedilirse, “***
(kayýtlý 3 karakter) + görüntü boyutu”
seçimi yapýn.

Kullanýcý ayarý2 hakkýnda
Kullanýcý ayarý2 ile “*** + image size” (görüntü boyutu) seçimi yaptýðýnýzda
ve resim çektiðinizde, görüntü kaydý kalitesini belirten bir karakter, dosya
adýnýn soldan dördüncü karakteri olarak otomatik olarak eklenir. Görüntü
boyutu karakterlerinin anlamý þu þekildedir:
“*** L” = 3, 1
“***M” = H, 41
“*** N” = 5
“***S” = 6, 61
Görüntü bir kiþisel bilgisayara aktarýldýðýnda, otomatik olarak eklenen
dördüncü karakter de dahil edilir. Görüntüyü açmanýza gerek kalmadan
görüntü boyutunu görebilirsiniz. RAW veya JPEG görüntüler de uzantýlarla
ayrýþtýrýlabilir.
Ýlk karakter bir alt tire “_” olamaz.

JPEG görüntülerin dosya uzantýsý “.JPG”, RAW görüntülerin “.CR2” ve
videolarýnki ise “.MOV” uzantýsýdýr.
Kullanýcý ayarý2 ile bir video çekerken, dosya adýnýn dördüncü karakteri
bir alt tire “_” olacaktýr.
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3 Dosya Numaralandýrma Yöntemleri
Dört basamaklý dosya numarasý týpký bir film
rulosundaki kare numarasý gibidir. Çekilen
(Örn.) BE3B0001.JPG
görüntülere, ayný klasör içinde 0001 ile 9999
arasýnda ardýþýk ilerleyen bir dosya numarasý atanýr.
Dosya numarasý tayin yöntemini deðiþtirebilirsiniz.

1

[File numbering] (Dosya
numaralandýrma) seçimi yapýn.
[51] sekmesi altýnda [File numbering]
(Dosya numaralandýrma) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

numaralandýrma yöntemini seçin.
2 Dosya
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
ayarý seçin, sonra <0> tuþuna basýn.

Sürekli
Yeni bir kart takýlsa veya yeni bir klasör oluþturulsa bile, dosya
numaralandýrmasý kaldýðý yerden devam eder.
Kartý deðiþtirseniz, yeni klasör oluþtursanýz veya hedef karta geçseniz bile (örn. f
→ g), kayýtlý görüntülerin dosya numaralandýrmasý 9999'e kadar sýrayla devam
eder. Bu, birçok kartta veya klasörde 0001 ila 9999 aralýðýnda numaralandýrýlmýþ
görüntülerinizi, kiþisel bilgisayarýnýzda tek bir klasörde toplamak istediðinizde
kullanýþlýdýr.
Deðiþtirdiðiniz kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiþ görüntüler varsa,
yeni görüntülerin dosya numaralandýrmasý kartta veya klasörde bulunan dosya
numaralandýrmasýndan itibaren devam edebilir. Ardýþýk dosya numaralandýrmasý
kullanmak istiyorsanýz, her seferinde yeni formatlanmýþ bir kart kullanmanýz gerekir.
Kart deðiþimi sonrasý
dosya numaralandýrmasý
Card-A (f)

Klasör oluþumu
sonrasýnda dosya

Card-B (g)

Card-A
100

0051

0052

Bir sonraki ardýþýk dosya numarasý
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3 Dosya Numaralandýrma Yöntemleri

Otomatik Sýfýrlama
Her kart deðiþtirildiðinde veya yeni bir klasör oluþturulduðunda
dosya numaralandýrmasý 0001 deðerinden yeniden baþlar.
Kartý deðiþtirir, yeni klasör oluþturur veya hedef karta geçerseniz (örn. f → g),
kayýtlý yeni görüntüler için dosya numaralandýrmasý yeniden 0001'den
baþlayarak sýrayla devam eder. Bu, görüntüleri kartlara veya klasörlere göre
organize etmek istediðinizde kullanýþlýdýr.
Ancak, deðiþtirdiðiniz kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiþ
görüntüler varsa, yeni görüntülerin dosya numaralandýrmasý kartta veya klasörde
bulunan dosya numaralandýrmasýndan itibaren devam edebilir. Görüntüleri 0001
deðerinden baþlayan dosya numaralandýrmasý ile kaydetmek istiyorsanýz, her
seferinde yeni formatlanmýþ bir kart kullanýn.
Kart deðiþimi sonrasý
dosya numaralandýrmasý
Card-A (f)

Klasör oluþumu
sonrasýnda dosya

Card-B (g)

Card-A
100

0051

0001

101
0051

0001

Dosya numaralanmasý sýfýrlanýr

Manuel Sýfýrlama
Yeni bir klasörde dosya numaralandýrmasýný 0001 deðerine sýfýrlamak veya
dosya numaralandýrmasýný 0001 deðerinden baþlatmak için kullanýlýr.
Dosya numaralandýrmasýný manuel olarak sýfýrlandýðýnýzda, otomatik olarak yeni
bir klasör oluþturulur ve bu klasör kayýtlý görüntülerin dosya numaralandýrmasý
0001'den baþlar.
Bu, örneðin dün ve bugün çekilen görüntüleri farklý klasörlerde toplamak
istediðinizde kullanýþlýdýr. Manuel sýfýrlama sonrasýnda, dosya numaralandýrmasý
ardýþýk veya otomatik sýfýrlama seçeneðine geri döner. (Manuel sýfýrlama onay
ekraný görülmez.)
Dosya numarasý 999 içindeki dosya numarasý, 9999 deðerine ulaþýrsa, kartta
halen boþ alan olsa bile çekim yapýlamaz. LCD monitörde kartý deðiþtirmeniz
gerektiðini belirten bir mesaj görüntülenir. Kartý yenisiyle deðiþtirin.
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3 Telif Hakký Bilgilerinin Ayarlanmasý
Telif hakký bilgileri ayarlandýktan sonra bunlar görüntüye Exif bilgileri
olarak kaydedilebilir.

1

[Copyright information] (Telif
hakký bilgileri) seçimi yapýn.
[54] sekmesi altýnda, [Copyright
information] (Telif hakký bilgileri)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

opsiyonu seçin.
2 Ayarlanacak
<5> kadranýný çevirin, [Enter
author’s name] (Yazar adýný gir)
veya [Enter copyright details] (Telif
ayrýntýlarýný gir) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

girin.
3 Metin
<Q> tuþuna basýnca bir sonraki
palet renkli çerçeve içinde vurgulanýr.
Metin giriþi yapýlabilir.
<5/6> kadraný veya <9> ile
öðesini taþýyan ve istediðiniz karakteri
seçin. Sonra <0> tuþuna basarak
girin.
En fazla 63 karakter girilebilir.
Bir karakteri silmek için <L> tuþuna
basýn.

çýkýn.
4 Ayardan
Metni girdikten sonra <M> tuþuna
basýn.
X Bilgi kaydedilir ve ekran 2. adýma geri
döner.
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3 Telif Hakký Bilgilerinin Ayarlanmasý

Telif Hakký Bilgilerinin Kontrol Edilmesi
Bir öndeki sayfada 2. adýmda [Display copyright info.] (Telif hakký bilgilerini görüntüle)
seçimi yapýldýðýnda, girmiþ olduðunuz
[Author] (Yazar) ve [Copyright] (Telif Hakký)
bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Telif Hakký Bilgilerinin Silinmesi
2. adýmda [Delete copyright information] (Telif hakký bilgilerini sil)
seçimi yapýldýðýnda, girmiþ olduðunuz [Author] (Yazar) ve [Copyright]
(Telif Hakký) bilgilerini silebilirsiniz.

EOS Yardýmcý Programýyla da (size verilen yazýlým, s. 410) telif hakký
bilgilerini ayarlayabilir veya kontrol edilirsiniz.
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3 Renk Alaný Ayarý
Yeniden üretilebilir renk aralýðýna, renk alaný denir. Bu fotoðraf
makinesiyle, çekilen görüntülerin renk alanýný sRGB veya Adobe RGB
olarak ayarlayabilirsiniz. Normal çekimde sRGB kullanmanýz önerilir.

1

[Color space] (Renk alaný) seçimi
yapýn.
[z1] sekmesi altýnda, [Color space]
(Renk alaný) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

alanýný ayarlayýn.
2 Renk
[sRGB] veya [Adobe RGB] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

Adobe RGB Hakkýnda
Bu renk alaný aslen ticari baskýlar ve diðer endüstriyel kullaným seçenekleri
içindir. Görüntü iþleme, Adobe RGB ve Design rule for Camera File System
2.0 (Exif 2.21 veya üstü) hakkýnda bilgili deðilseniz, bu ayarý kullanmanýz
önerilmez. Görüntü bir sRGB kiþisel bilgisayar ortamýnda ve Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 veya üstü) ile uyumlu olmayan
yazýcýlarda çok donuk görünür. Bu durumda, görüntüde yazýlýmý kullanýlarak
üretim sonrasý iþleme yapmak gerekir.

Fotoðraf Adobe RGB renk alanýyla çekilmemiþse, dosya adýndaki ilk
karakter bir alt tire “_” olacaktýr.
ICC profili eklenmez.
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4
Poz Kontrolü
Konunuza veya çekim amaçlarýnýza uygun çekim
modunu seçin. Ýstediðiniz pozu elde etmek için
enstantane hýzý ve/veya diyafram deðeri ayarý
yapabilirsiniz.
Deklanþöre yarým ve ardýndan tam bastýktan sonra, poz
deðerleri yakl. 6 saniye boyunca vizörde ve üst LCD
panelde görüntülenir (9).
Her çekim modunda ayarlanabilen iþlevleri görmek için bkz.
s. 354.

Açma/kapama düðmesini <1> konumuna getirin.
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d: Program AE
Fotoðraf makinesi, enstantane hýzýný ve diyafram açýklýðýný konu
parlaklýðýna göre otomatik olarak ayarlar. Buna, Program AE denir.
* <d> Program anlamýna gelir.
* AE, otomatik pozu belirtir.

1

Çekim modunu <d> konumuna
getirin.
<W> tuşuna basarak veya
<6> veya <5> kadranını
çevirerek <d> seçimi yapın.

odaklanýn.
2 Konuya
Vizörden bakýn ve AF noktasýný
konuya çevirin. Sonra deklanþöre
yarým basýn.
X Odaklanma gerçekleþtiðinde, vizörün
sað alt kýsmýnda odak doðrulama
ýþýðý <o> yanar (Tek Çekim AF
modunda).
X Enstantane hýzý ve diyafram deðeri
otomatik olarak ayarlanýr ve vizörde
ve üst LCD ekranda görüntülenir.

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

çekin.
4 Resmi
Çekimi oluþturun ve deklanþöre tam
basýn.

“30"” enstantane hýzý ve maksimum diyafram
deðeri yanýp sönüyorsa bu düþük pozlama
olduðunu gösterir.
ISO hýzýný arttýrýn veya flaþ kullanýn.
“8000” enstantane hýzý ve minimum diyafram deðeri
yanýp sönüyorsa bu aþýrý pozlama olduðunu
gösterir.
ISO hýzýný düþürün veya lense giren ýþýk miktarýný
düþürmek için bir ND filtresi (ayrý satýlýr) kullanýn.

Program Deðiþimi Hakkýnda
Program AE seçeneðinde, ayný poz ayarýný korurken fotoðraf makinesi
tarafýndan otomatik olarak ayarlanan enstantane hýzý ve diyafram deðeri
kombinasyonunu istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buna, Program
deðiþimi denir.
Programý deðiþtirmek için, deklanþöre yarým basýn, ardýndan istenen
enstantane hýzý veya diyafram deðeri görüntülenene kadar <6>
kadranýný çevirin.
Resim çekildikten donra program deðiþimi otomatik olarak iptal edilir.
Program deðiþimi flaþla birlikte kullanýlamaz.
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d: Program AE

SSS
Odak doðrulama ýþýðý <o> yanýp sönüyor ancak odaklanma
gerçekleþmiyor.
Alan AF çerçevesinin merkezini iyi kontrastlý bir alana getirin, sonra
deklanþöre yarým basýn (s.46). Konuya çok yakýnsanýz, uzaklaþýn ve
tekrar deneyin.

Bazen ayný anda birden fazla AF noktasý yanar.
Bu AF noktalarýnýn hepsi odaklanmayý baþarmýþtýr. AF noktasý, istediðiniz
konu üzerinde yanmaya devam ettiði müddetçe resim çekebilirsiniz.

Odak doðrulama ýþýðý <o> yanmaz.
AI Servo AF modunda bu, fotoðraf makinesinin hareketli bir konu üzerine
kesintisiz odaklandýðýný gösterir. (AF durum göstergesi <i>
görüntülenmesine raðmen odak doðrulama ýþýðý <o> yanmaz.)
AI Servo AF modunda odak kilidinin kullanýlamayacaðýný hatýrlatýrýz
(s.67).

Deklanþöre yarým basýldýðýnda konuya odaklanmýyor.
Lensin odak modu düðmesi <MF> (Manuel Odak) olarak ayarlanmýþsa,
<AF> (Otomatik Odak) olarak ayarlayýn.

Enstantane hýzý ve diyafram göstergesi yanýp söner.
Çok karanlýk olduðu için fotoðraf makinesi sarsýntýsý nedeniyle çekilen
resim bulanýk olabilir. Bir tripod veya Canon EX serisi bir Speedlite
(s.190) (ayrý satýlýr) kullanmanýz önerilir.

Flaþ kullanýldýðýnda, resmin alt kýsmý doðal olmayan bir þekilde
karanlýk çýkýyor.
Lense baþlýk takýlmýþsa bu flaþ kapsamýný engelleyebilir. Konu çok
yakýnsa, flaþlý çekimden önce baþlýðý çýkarýn.
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s: Enstantane Öncelikli AE
Bu modda, enstantane hýzýný siz ayarlarsýnýz ve fotoðraf makinesi konu
parlaklýðýna uygun standart pozu elde etmek için diyafram deðerini otomatik
olarak belirler. Buna enstantane öncelikli AE denir. Hýzlý bir enstantane hýzý
kullanýldýðýnda, aksiyon veya hareketli konu donar. Yavaþ bir enstantane
hýzý, hareket hissi vererek bir bulanýklaþtýrma efekti yaratýr.
* <s> “Süre deðeri” anlamýna gelir.

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

1

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

Çekim modunu <s> konumuna
getirin.
<W> tuşuna basarak veya
<6> veya <5> kadranını
çevirerek <s> seçimi yapın.

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

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

göstergesini kontrol edin ve
4 Vizör
çekin.
Diyafram deðeri yanýp sönmediði
müddetçe standart poz alýnýr.
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s: Enstantane Öncelikli AE

Maksimum diyafram deðeri yanýp sönerse
bu düþük pozlama olduðunu gösterir.
Daha düþük bir enstantane hýzý ayarlamak
için diyafram deðeri yanýp sönmeyi
durdurana kadar <6> kadranýný çevirin
veya daha yüksek bir ISO hýzý kullanýn.
Minimum diyafram deðeri yanýp sönerse bu
aþýrý pozlama olduðunu gösterir.
Daha yüksek bir enstantane hýzý ayarlamak
için diyafram deðeri yanýp sönmeyi
durdurana kadar <6> kadranýný çevirin
veya daha düþük bir ISO hýzý kullanýn.
Enstantane Hýzý Göstergesi
“8000” ile “4” aralýðýndaki enstantane hýzlarý, kesirli enstantane hýzý
deðerinin paydasýný gösterir. Örneðin, “125” deðeri 1/125 sn.’yi belirtir.
Ayrýca, “0"5” deðeri 0,5 sn.'yi ve “15"” deðeri ise 15 sn.’yi belirtir.
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f: Diyafram Öncelikli AE
Bu modda, diyafram deðerini siz ayarlarsýnýz ve fotoðraf makinesi konu parlaklýðýna uygun
standart pozu elde etmek için enstantane hýzýný otomatik olarak belirler. Buna diyafram
öncelikli AE denir. Yüksek bir f/deðeri (dar diyafram açýklýðý), önplanýn ve arkaplanýn
kullanýlabilir odak içinde yer almasýný kolaylaþtýrýr. Diðer yandan, düþük bir f/deðeri (geniþ
diyafram açýklýðý), önplanýn ve arkaplanýn kullanýlabilir odak içinde yer almasýný zorlaþtýrýr.
* <f> Diyafram deðeri (diyafram açýklýðý) anlamýna gelir.

Bulanýk arkaplan
Net önplan ve arkaplan
(Düþük bir diyafram f/deðeriyle: f/5.6) (Yüksek bir diyafram f/deðeriyle: f/32)

1

Çekim modunu <f> konumuna
getirin.
<W> tuşuna basarak veya <6>
veya <5> kadranını çevirerek <f>
seçimi yapın.

diyafram deðerini
2 Ýstediðiniz
ayarlayýn.

Üst LCD panelden bakarken <6>
kadranýný çevirin.

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

göstergesini kontrol edin ve
4 Vizör
çekin.
Enstantane hýzý deðeri yanýp sönmediði
müddetçe standart poz alýnýr.

169

H112_SEC04.fm Page 170 Monday, June 25, 2012 3:54 PM

f: Diyafram Öncelikli AE

“30"” enstantane hýzý deðeri yanýp sönerse bu
düþük pozlama olduðunu gösterir.
Daha büyük diyafram değeri (düşük f/değeri)
ayarlamak için enstantane hızı yanıp sönmeyi
durdurana kadar <6> kadranını çevirin veya
daha yüksek bir ISO hızı kullanın.
“8000” enstantane hýzý deðeri yanýp sönerse bu
aþýrý pozlama olduðunu gösterir.
Daha küçük diyafram deðeri (büyük f/deðeri)
ayarlamak için enstantane hýzý yanýp sönmeyi
durdurana kadar <6> kadranýný çevirin veya
daha düþük bir ISO hýzý kullanýn.
Diyafram Göstergesi
f/deðeri yükseldikçe, diyafram açýklýðý daralýr. Görüntülenen diyafram lense
baðlý olarak deðiþebilir. Fotoðraf makinesinde bir lens takýlý deðilse,
diyafram deðeri için “00” gösterilir.

Alan Derinliði Önizleme
Diyafram açýklýðý sadece resim çekildiði an deðiþir. Diðer durumda,
diyafram hep açýk kalýr. Bu nedenle, vizörden veya LCD monitörden
sahneye baktýðýnýzda, alan derinliði sýð görünür.
Alan derinliði önizleme tuþuna basarak
lensin diyafram ayarýný perdelemesini
önleyebilir ve alan derinliðini (makul
odaklanma aralýðý) kontrol edebilirsiniz.

Yüksek bir f/deðeri, önplanýn ve arkaplanýn kullanýlabilir odak içinde yer
almasýný kolaylaþtýrýr. Ancak, vizör karanlýk görünür.
Alan derinliði efekti, diyafram deðiþtirildikçe ve alan derinliði önizleme
tuþuna (sf. 201) basýldýkça Canlý Görünüm görüntüsünde açýkça
görülebilir.
Alan derinliði önizleme tuþuna basýlýrken poz kilitlenir (AE kilidi).
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a: Manuel Poz
Bu modda, istediðiniz enstantane hýz ve diyafram deðerini
ayarlayabilirsiniz. Pozu belirlemek için, vizördeki poz seviyesi
göstergesine baþvurun veya piyasadan temin edilebilir bir poz ölçer
kullanýn. Bu yönteme manuel poz denir.
* <a>, “Manuel” anlamýna gelir.

1

Çekim modunu <a> konumuna
ayarlayýn
<W> tuşuna basarak veya
<6> veya <5> kadranını
çevirerek <a> seçimi yapın.

Enstantane hýzý
Diyafram

hýzýný ve diyaframý
2 Enstantane
ayarlayýn.
Enstantane hýzýný ayarlamak için
<6> kadranýný çevirin.
Diyaframý ayarlamak için <5>
kadranýný çevirin.
Diyafram ayarını <O> tuşuna
basarak, sonra <6> veya <5>
kadranını çevirerek de
ayarlayabilirsiniz.
Enstantane hızını veya diyaframı
ayarlayamazsanız, açma/kapama
düğmesini <1> konumuna
ayarlayın, sonra <6> veya <5>
kadranını çevirin.

odaklanýn.
3 Konuya
Deklanþör tuþuna yarým basýn.
X Poz ayarý, vizörde ve üst LCD
ekranda görüntülenir.
Vizörün sað tarafýnda poz seviyesi
göstergesi < >, standart poz indeksi
<a> ile baðlantýlý mevcut poz
seviyesini gösterir.
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a: Manuel Poz

ayarlayýn.
4 Pozu
Poz seviyesini kontrol edin ve
istediðiniz enstantane hýzýný ve
diyaframý ayarlayýn.
Standart poz farký ±3 aralýðýný aþarsa,
poz seviye göstergesinin sonunda
< > veya < > görüntülenir.

5 Resmi çekin.

ISO Otomatik ayarlandýðýnda, ISO hýzý ayarý deðiþerek standart bir poz elde
edilmesi için enstantane hýzý ve diyafram deðerine uygun hale gelir.
Dolayýsýyla, istediðiniz poz seviyesini elde edemeyebilirsiniz.
[z2: Auto Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk Ýyileþtirici) seçeneðinde,
[Disable during man expo] (Manuel poz sýrasýnda devre dýþý) ayarýnýn
<X> iþareti kaldýrýlýrsa, <a> modunda ayarlanabilir (s.146).
ISO Otomatik ayarlandýðýnda, ISO hýzýný kilitlemek için <A> tuþuna basýn.
Resmi yeniden oluþturduktan sonra, poz seviye göstergesi (s.22)
üzerinde <A> tuþuna bastýðýnýz zamankiyle poz farkýný görebilirsiniz.
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q Ölçüm Modunun Seçilmesi
Konu parlaklýðýný ölçmek için dört ölçüm yönteminden birini seçebilirsiniz.

1 <Q> tuþuna basýn. (9)
modunu seçin.
2 Ölçüm
Üst LCD panelden bakarken <6>
kadranýný çevirin.
q: Deðerlendirmeli ölçüm
w: Kýsmi ölçüm
r: Spot ölçüm
e: Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm

q Deðerlendirmeli ölçüm
Bu, arkadan aydýnlatmalý konular için bile uygun
genel amaçlý bir ölçüm yöntemidir. Fotoðraf makinesi
sahneye uygun pozu otomatik olarak ayarlar.

w Kýsmi ölçüm
Arka aydýnlatma vb. nedenle fon konudan daha parlak
olduðunda etkili olan bir yöntemdir. Kýsmi ölçüm,
merkezde vizör alanýnýn yaklaþýk %6,5'lik kýsmýný kaplar.

r Spot ölçüm
Bu, konunun veya sahnenin belirli bir noktasýný
ölçmek için kullanýlýr. Parlaklýk, vizör alanýnýn
yaklaþýk %2,5’lik alanýný kaplayarak merkezden
ölçüm yapar.

e Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm
Parlaklýk ölçümü merkezde yapýlýr ve sonra sahne
geneline ortalanýr.

[81: Spot meter. linked to AF pt] (AF noktasýyla baðlantýlý spot ölçüm)
seçeneði [Linked to active AF point] (Aktif AF noktasýna baðlý) (s.322) olarak
ayarlandýðýnda, 61 AF noktasýndan biriyle baðlantýlý spot ölçüm yapýlabilir.
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q Ölçüm Modunun Seçilmesi

Çoklu Spot Ölçümü
Çoklu spot ölçüm verisiyle, resimde çoklu alanlarýn çoklu poz
seviyelerini görebilir ve istediðiniz sonucu elde etmek için poz ayarý
yapabilirsiniz. d/s/f modlarýnda çoklu spot ölçümü yapýlabilir.

1 Ölçüm modunu r spot moduna getirin.
2 <B> tuþuna basýn. (8)
Spot ölçüm dairesini göreceli poz verisi almak istediðiniz alana
getirin, sonra <B> tuþuna basýn. Bu iþlemi ölçmek istediðiniz
tüm çoklu alanlar için gerçekleþtirin.
X Vizörün sað tarafýnda ilgili spotta alýnan spot ölçüm verisi için
göreceli poz seviyesi görüntülenir. Spot ölçüm verilerinin
ortalamasý alýný ve bu deðer poz ayarý için kullanýlýr.

Poz seviyesi göstergesinin üç spot ölçüm iþaretine referans
yaparken, final pozunu ayarlamak için poz telafisi ayarlayabilir ve
istediðiniz sonucu elde edebilirsiniz.

Bir resim için en fazla sekiz spot ölçüm verisi alabilirsiniz.
Çoklu spot ölçüm verisiyle elde edilen poz ayarý aþaðýdaki durumlarda iptal
edilir:
• En son spot ölçüm verisini aldýktan sonra 16 saniye geçerse.
• <W>, <o>, <Q>, <i>, <S>, <O> veya <B> tuþuna
basýlýnca.
Çoklu spot ölçümü, [81: Spot meter. linked to AF point] (AF noktasýyla
baðlantýlý spot ölçüm) seçeneði [Linked to active AF point] (Aktif AF
noktasýna baðlý) (s.322) olarak ayarlandýðýnda bile yapýlabilir.
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O Poz Telafisi Ayarý
Poz telafisi, fotoðraf makinesi tarafýndan ayarlanan standart pozu
parlatabilir (arttýrýlmýþ poz) veya koyultabilir (azaltýlmýþ poz).
Poz telafisi d/s/f çekim modlarýnda ayarlanabilir. Poz telafisi 1/3
duraklý artýþlarla en fazla ±5 durak aralýðýnda yapýlabilse de üst LCD
paneldeki ve vizördeki poz telafisi göstergesi, ayarý sadece en fazla ±3
durak aralýðýnda gösterir. Poz telafi miktarý ±3 duraðýn üzerine çýkarsa,
Hýzlý Kontrol ile (s.51) ayar yapmanýzý öneririz.

1
Artýrýlmýþ poz

Azaltýlmýþ poz

Pozu kontrol edin.
Deklanþör tuþuna yarým basýn (9) ve
poz seviye göstergesini kontrol edin.

telafi miktarýný belirleyin.
2 PozVizörden
veya üst LCD ekrandan

bakarken, <5> kadranını çevirin.
Poz telafisi ayarı yapamıyorsanız,
açma/kapama düğmesini <1>
konumuna getirin, sonra <5>
kadranını çevirin.
X Poz telafisi ayarlandýðýnda vizörde
<y> simgesi görüntülenir.
Poz telafisini iptal etmek için poz seviye
göstergesini (< /N> ), standart poz
indeksi (<a/C>) olarak ayarlayýn.

3 Resmi çekin.

[z2: Auto Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk Ýyileþtirici) (s.146) ayarý
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanmamýþsa, daha koyu bir poz telafisi miktarý
ayarý yapýlmýþ olsa bile görüntü parlak çýkabilir.
Açma/kapama düðmesi <2> kapalý olarak ayarlansa bile poz telafi miktarý
korunur.
Poz telafisi miktarý ayarlandýktan sonra, güç düðmesini <R> konumuna
doðru getirerek poz telafisi miktarýnýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesini önlemiþ olursunuz.
Poz telafi miktarý ±3 aralýðýný aþarsa, poz seviye göstergesinin sonunda <I/ >
veya <J/ > görüntülenir.
Bunu <O> tuşuna basarak ve <6> veya <5> kadranını çevirerek de
ayarlayabilirsiniz.
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h Otomatik Poz Braketleme (AEB)
Fotoðraf makinesi, enstantane hýzý veya diyafram deðerini otomatik olarak
deðiþtirerek, 1/3 duraklý artýþlarla en fazla ±3 aralýðýnda pozu braketleyerek peþ
peþe üç çekim yapar. Buna, AEB denir. * AEB, Otomatik Poz Braketleme
anlamýna gelir.

1

<W> ve <o> tuþlarýný
ayný anda basýlý tutun. (9)
X Üst LCD panelde <h> simgesi ve
“0.0” görüntülenir.

aralýðýný belirleyin.
2 AEB<6>
veya <5> kadranını
çevirerek AEB aralığını ayarlayın.
“1.0” AEB artýmýdýr ve <N> AEB
aralýðýdýr.

çekin.
3 Resmi
Geçerli sürücü modunda, resimler þu

Standart
poz

Azaltýlmýþ Artýrýlmýþ
poz
poz

sýrayla çekilir: Standart poz, azaltýlmýþ
poz ve arttýrýlmýþ poz.
AEB otomatik olarak iptal edilemez.
AEB'yi iptal etmek için AEB artýmýný
“0.0” olarak ayarlayýn.

AEB çekimi sýrasýnda, vizörde <A> ve üst LCD panelde <h> simgesi
yanýp söner.
Sürücü modu <u> veya <6> olarak ayarlanýrsa, her çekim için
deklanþöre üç kez basýn. <o>, <p> veya <K> ayarlandýðýnda
ve deklanþör tuþunu tamamen basýlý tuttuðunuzda, peþ peþe üç braketli
çekim yapýlýr ve fotoðraf makinesi çekimi durdurur. <k> veya <l>
ayarlandýðýnda, 10 sn.’lik veya 2 sn.’lik gecikmelerle ardýþýk olarak
braketli üç poz çekilir.
AEB'yi poz telafisiyle kombine halde ayarlayabilirsiniz.
AEB aralýðý ±3 aralýðýný aþarsa, poz seviye göstergesinin sonunda <I/
> veya <J/ > görüntülenir.
Bulb pozlar için ve flaþlý pozlar için AEB ayarý yapýlamaz.
Açma/kapama düðmesi kapalý <2> olarak ayarlandýðýnda veya flaþ
patlamak üzereyken, AEB otomatik olarak iptal edilir.
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A AE Kilidi
Odaklanma alanýn poz ölçüm alanýndan farklý olduðunda veya ayný poz
ayarýyla birden fazla çekim yapmak istediðinizde AE kilidini kullanýn. Pozu
kilitlemek için <A> tuþuna basýn, sonra çekimi yeniden oluþturun ve çekin.
Bu iþleve AE kilidi denir. Arkadan aydýnlatmalý konularda etkilidir.

1

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

tuþuna basýn. (9)
2 <A>
X Vizörde yanan <A> simgesi, poz
ayarýnýn kilitlendiðini (AE kilidi) belirtir.
<A> tuþuna her basýldýðýnda, geçerli
otomatik poz ayarý kilitlenir.

yeniden oluþturun ve
3 Çekimi
resmi çekin.
Vizörün sol tarafýndaki poz seviyesi
göstergesinde, AE kilidi poz seviyesi
ve geçerli poz seviyesi gerçek
zamanlý belirtilir.
Diðer çekimlerde AE kilidini korumak
istiyorsanýz, <A> tuþunu basýlý tutun
ve baþka bir çekim yapmak için
deklanþöre basýn.

AE Kilidi Efektleri
Ölçüm Modu
(s.173)

q*
wre

AF Nokta Seçim Yöntemi (s.71)
Otomatik Seçim
Manuel Seçim
AE kilidi, odaklanmayý gerçekleþtiren AE kilidi, seçilen AF
AF noktasýna uygulanýr.
noktasýna uygulanýr.
AE kilidi, merkez AF noktasýna uygulanýr.

* Lensin odak modu <MF> olarak ayarlanýrsa, AE kilidi merkez AF noktasýna
uygulanýr.
Bulb pozlarda AE kilidi kullanýlamaz.
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Bulb Pozlar
Bulb çekim seçeneði ayarlandýðýnda, deklanþör tuþu tam basýlý
tutulduðu müddetçe enstantane açýk kalýr ve deklanþör býrakýldýðýnda
kapanýr. Bulb pozlarý, uzun poz gerektiren gece sahneleri, havaifiþekler,
gökyüzü çekimleri ve diðer konularýn çekiminde kullanýn.

1

Çekim modunu <buLb>
konumuna getirin.
<W> tuşuna basarak ve <6>
veya <5> kadranını çevirerek <buLb>
seçimi yapın.

diyafram deðerini ayarlayýn.
2 Ýstediðiniz
Üst LCD panelden bakarken, <6>
veya <5> kadranını çevirin.
(1)

(2)

(3)

3

Resmi çekin.
Deklanþör basýlý tutulurken, pozlama
devam eder.
X Geçen poz süresi üst LCD panelde
görüntülenir.
1: dk., 2: sn., 3: saat

Uzun pozlarda normalden daha fazla parazit üretir.

[z2: Long exp. noise reduction] (Uzun poz parazit azaltma) seçeneði
[Auto] (Otomatik) veya [Enable] (Etkin) olarak ayarlanýrsa, uzun poz
kaynaklý parazit azaltýlýr (s.148).
Bulb pozlar için bir tripod ve Uzaktan Kumanda Düðmesi RS-80N3 (ayrý
satýlýr) veya Uzaktan Kumanda Düðmesi TC-80N3 (ayrý satýlýr) önerilir
(s.179).
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Bulb Pozlar

Vizör Koruyucunun Kullanýlmasý
Otomatik zamanlayýcý veya bulb kullanýlýr
ve vizör kullanýlmadan çekim yapýlýrsa,
mercekten sýzan ýþýk pozu daðýtabilir ve
sonuçta resim karanlýk çýkabilir. Bunu
önlemek için merceðe ýþýk girmesin diye
koruyucu kapaðýn mandalýný ok ile
gösterildiði gibi kaydýrýn.
Canlý Görünüm çekimi veya video çekim
sýrasýnda koruyucu kapak kullanmanýz
gerekmez.

F Uzaktan Kumanda Düðmesinin Kullanýlmasý
Uzaktan Kumanda Cihazý RS-80N3 veya Uzaktan Sayaç Kontrolörü
TC-80N3 (her ikisi de ayrý satýlýr) ya da N3 tipte terminali bulunan
herhangi bir EOS aksesuarýný kameraya takarak çekim yapabilirsiniz
(s.357).
Aksesuarý çalýþtýrmak için, kullaným kýlavuzuna bakýn.

1 Terminal kapaðýný açýn.
uzaktan kumanda terminaline
2 Fiþi
takýn.
Fiþi illüstrasyonda gösterildiði gibi
takýn.
Fiþi sökmek için gümüþ parçayý tutun
ve çekin.
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Tek bir görüntüde birleþtirilmek üzere iki ila dokuz arasýnda çekim
yapabilirsiniz. Canlý Görünüm çekimi (s.199) ile çoklu poz çekimi yapýlýrsa,
çekim sýrasýnda resimlerin tek tek nasýl birleþtirildiðini görebilirsiniz.

1

[Multiple exposure] (Çoklu poz)
seçimi yapýn.
[z1] sekmesi altýnda [Multiple
exposure] (Çoklu poz) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
X Çoklu poz ayar ekraný görüntülenir.

exposure] (Çoklu poz)
2 [Multiple
seçimi yapýn.
[On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/Kont) veya
[On:ContShtng] (Açýk:Sürekli Çekim)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
Çoklu poz çekiminden çýkmak için
[Disable] (Devre dýþý) seçimi yapýn.

Açýk: Fonk/Kont (Fonksiyon ve kontrol önceliði)
Ýþlem yapýlýrken sonucu kontrol ederken çoklu poz çekim yapmak
istediðinizde kullanýþlýdýr. Sürekli çekim yapýlýrken, sürekli çekim hýzý
ciddi oranda düþebilir.
Açýk: Sürekli Çekim (Sürekli çekim önceliði)
Hareketli konularýn sürekli çoklu poz çekimi için uygundur. Sürekli çekim
mümkündür ancak çekim sýrasýnda þu iþlemler gerçekleþtirilemez: Menü
izleme, Canlý Görünüm çekimi, çekim sonrasý resim gözden geçirme,
görüntü izleme ve son görüntüyü geri al (s.185).
Ayrýca, sadece çoklu poz resmi kaydedilir. (Çoklu pozda birleþtirilen
tekil resimler kaydedilmez.)
Beyaz ayarý braketleme ayarý yaparsýnýz veya [LV z/k set.] seçeneðini
[Movies] (Videolar) olarak ayarlarsanýz, çoklu poz çekimi yapamazsýnýz.
[On:ContShtng] (Açýk:Sürekli Çekim) ile Canlý Görünüm çekimi yapýlýrsa, ilk
çekimden sonra Canlý Görünüm çekimi otomatik olarak durdurulur. Ýkinciden
sonraki çekimleri vizörden bakarken çekin.
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ctrl] (Çoklu poz
3 [Multi-expos
kontrolü) seçimi yapýn.
Ýstediðiniz çoklu poz kontrol
yöntemini seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
Eklemeli
Her bir pozun pozu toplanarak eklenir. [No. of exposures] (Poz no)
ayarýna göre negatif poz telafisi ayarý yapýn. Negatif poz telafisini
ayarlamak için aþaðýdaki temel kýlavuza bakýn.
Çoklu Pozlar için Poz Telafisi Ayarý Rehberi
Ýki poz: -1 durak, üç poz: -1,5 durak, dört poz: -2 durak
[On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/Kontr) ve [Additive] (Eklemeli) ayarlarýnýn ikisi
birlikte ayarlanýrsa, çekim sýrasýnda gösterilen resim biraz parazitli olabilir.
Ancak, belirlenen sayýda çekim yapýlýp bitirildikten sonra, parazit azaltma
iþlemi uygulanýr ve kaydedilen final çoklu poz resmi, daha az parazitli görünür.

Ortalama
[No. of exposures] (Poz no) ayarýna göre, çekim yapýlýrken negatif
poz telafisi otomatik olarak ayarlanýr. Ayný sahnenin çoklu pozunu
çekiyorsanýz, bir standart poz elde etmek için konu arka planýnýn
pozu otomatik olarak ayarlanýr. Her bir tekil çekimin pozunu
deðiþtirmek istiyorsanýz, [Additive] (Eklemeli) seçimi yapýn.
Karanlýk/Aydýnlýk
Baz görüntünün parlaklýðý (veya koyuluðu) ve eklenecek resimler
ayný pozisyonda karþýlaþtýrýlýr ve sonra parlak (veya karanlýk) parça
resimde býrakýlýr. Üst üste binen renklere baðlý olarak, karþýlaþtýrýlan
resimlerin parlaklýk (veya koyuluk) oranýna göre renkler karýþabilir.

of exposures] (Poz no)
4 [No.
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek poz
numarasýný seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
2 ila 9 arasýndan seçim yapabilirsiniz.
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görüntüleri ayarlayýn.
5 Kaydedilecek
Tekil pozlarýn hepsini ve birleþtirilmiþ
çoklu pozlu resmi kaydetmek için [All
images] (Tüm resimler) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
Sadece birleþtirilmiþ çoklu poz resmini
kaydetmek için [Result only] (Sadece sonuç)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

Mult-exp] (Çoklu poza
6 [Continue
devam) seçimi yapýn.

[1 shot only] (Sadece 1. çekim) veya
[Continuously] (Sürekli) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
[1 shot only] (Sadece 1. çekim)
seçeneðinde çekim yapýldýktan sonra çoklu
poz çekimi otomatik olarak iptal edilir.
[Continuously] (Sürekli) seçeneðinde çoklu
poz çekimi 2. adýmda [Disable] (Devre dýþý)
olarak ayarlanana kadar devam eder.

çekin.
7 ÝlkX pozu
[On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/Kont)

Kalan poz sayýsý

ayarlandýðýnda, çekilen resim görüntülenir.
X <P> simgesi yanýp söner.
Kalan poz sayýsý vizörün sað kýsmýnda ve
ekranda parantez [ ] içinde görüntülenir.
<x> tuþuna basýldýðýnda çekilen
resim görüntülenebilir (s.185).

Çoklu poz çekimi sýrasýnda Otomatik Iþýk Ýyileþtirici, vurgulama tonu önceliði,
periferik aydýnlatma düzeltisi ve kromatik bozulma düzeltisi devre dýþý býrakýlýr.
Ýlk çekim için ayarlanan görüntü kaydý kalitesi, ISO hýzý, Resim Stili, yüksek ISO
hýzý parazit azaltma ve renk alaný gibi ayarlar, sonrasýndaki pozlar için de
kullanýlýr.
Resim Stili [Auto] (Otomatik) olarak ayarlanýrsa, çekimde [Standard] Resim Stili
kullanýlýr.
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8 Diðer pozlarý çekin.
X [On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/Kont) ayarlandýðýnda, birleþtirilen
çoklu pozlu resim görüntülenir.
Canlý Görünüm çekiminde, þimdiye kadar birleþtirilmiþ resimler
görüntülenir. <B> tuþuna basýlýnca sadece Canlý Görünüm
resmi görüntülenebilir.
Belirlenen sayýda çekim yaptýktan sonra, çoklu poz çekimi iptal
edilir. Sürekli çekimde, deklanþörü basýlý tutarken belirlenen
sayýda çekim yapýldýktan sonra çekim sonlanýr.
Çoklu poz çekiminde poz sayýsý ne kadar yüksek tutulursa, parazit, renk
bozulmasý veya bantlanma olasýlýðý o kadar artar. Ayrýca, yüksek ISO hýzlarý
paraziti artýracaðý için düþük ISO hýzlarýnda çekim yapmanýz önerilir.
[Additive] (Eklemeli) seçimi yapýlýrsa, çoklu poz sonrasýndaki görüntü iþleme
süresi uzun olabilir. (Eriþim lambasý normalden daha uzun süre yanar.)
[On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/Kont) ve [Additive] (Eklemeli) seçeneklerinin her ikisi
de ayarlanmýþken Canlý Görünüm çekimi yapýlýrsa, çoklu poz çekimi
sonladýðýnda Canlý Görünüm iþlevi otomatik olarak durur.
8. adýmda, Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda görüntülenen çoklu poz
görüntüsünün parlaklýk ayarý ve parazit durumu, kaydedilen final çoklu poz
resminden farklý olacaktýr.
[On:ContShtng] (Açýk:Sürekli Çekim) ayarý yapýlýrsa, belirlenen sayýda çekim
yapýldýktan sonra deklanþörü serbest býrakýn.
Açma/kapama düðmesi <2> olarak ayarlanýrsa veya çoklu poz ayarý
yapýldýktan sonra pil deðiþtirilirse, çoklu poz çekimi iptal edilir.
Çekim sýrasýnda çekim modunu <w1/w2/w3> olarak deðiþtirirseniz, çoklu poz
çekimi sona erer.
Çoklu poz ayarlandýðýnda veya çoklu poz çekimi sýrasýnda, fotoðraf makinesi
menüsünde gri renkte görülen iþlevleri kullanamazsýnýz.
Fotoðraf makinesini kiþisel bilgisayara veya yazýcýya baðlarsanýz, çoklu poz
çekimi ayarlanamaz.

Çekim sýrasýnda [On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/kont) ayarý yapýldýðýnda, <x>
tuþuna basarak þimdiye kadar yapýlmýþ çoklu poz çekimlerini görebilir veya
en son pozu silebilirsiniz (s.185).
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Çoklu Pozlarýn Karttaki bir Resimle Birleþtirilmesi
Kartta kayýtlý bir resmi ilk tekil poz olarak seçebilirsiniz. Seçilen resmin
orijinali aynen korunur.
Sadece 1 görüntülerini seçebilirsiniz. 41/61 veya JPEG
görüntü seçimi yapamazsýnýz.

1

[Select image for multi. expo.] (Çoklu
poz için resim seç) seçimi yapýn.
[Select image for multi. expo.]
(Çoklu poz için resim seç) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Karttaki görüntüler ekrana getirilir.

resim seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek ilk tekil poz
olarak kullanýlacak resmi seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek [OK] seçimi yapýn.
X Seçilen resmin dosya numarasý
ekranýn alt kýsmýnda görüntülenir.

çekin.
3 Resmi
Ýlk resim seçildiðinde, [No. of

exposures] (Poz no) ile seçilen kalan
poz sayýsý 1 azalýr. Örneðin, [No. of
exposures] (Poz no) 3 ise iki poz
çekebilirsiniz.
Vurgulama tonu önceliği [Enable] (Etkin) olarak ayarlanmışken veya kırpma
bilgileri ekli (s.331) olarak çekilen resimler birinci tekil poz olarak ayarlanamaz.
Ýlk ekil poz olarak seçilen 1 görüntü ayarlarýndan baðýmsýz olarak
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici, periferik aydýnlatma düzeltmesi ve kromatik
bozulma düzeltisi devre dýþý býrakýlýr.
Ýlk 1 çekim için ayarlanan görüntü kaydý kalitesi, ISO hýzý, Resim Stili, yüksek
ISO hýzý parazit azaltma ve renk alaný gibi ayarlar, sonrasýndaki görüntüler için de
kullanýlýr.
Ýlk 1 resmin Resim Stili [Auto] (Otomatik) olarak ayarlanýrsa,
sonrasýndaki esimler için [Standard] Resim Stili ayarlanýr.
Baþka bir fotoðraf makinesiyle çekilmiþ resmi seçemezsiniz.
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Ayrýca bir 1 çoklu poz görüntüsü de seçebilirsiniz.
[Deselect img] (Resim seçimini kaldýr) seçimi yapýlýrsa, seçilen resim iptal edilir.

Çekim Sýrasýnda Çoklu Pozlarýn Kontrol Edilmesi ve Silinmesi
[On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/kont) seçimi
yapýldýðýnda ve ayarlanan sayýda çekim
tamamlanmadýðýnda, <x> tuþuna
basarak o ana kadar birleþtirilmiþ çoklu
poz resmi çekebilirsiniz. Nasýl
göründüðünü ve pozu kontrol
edebilirsiniz. ([On:ContShtng]
(Açýk:Sürekli Çekim) ayarlandýðýnda
yapýlamaz.)
<L> tuþuna basarsanýz, çoklu poz
çekiminde kullanýlabilen iþlevler
görüntülenir.
Operasyon
2 Bir önceki ekrana
geri dön
q Son resmi geri al

W Kaydet ve çýk

r Kaydetmeden çýk

Açýklama
Ýþlemler kaybolur ve <L> tuþuna basýlmadan önceki
ekran yeniden görüntülenir.
Çekmiþ olduðunuz en son resmi siler (baþka çekim
yapýn). Kalan poz sayýsý 1 artar.
[Save source imgs: All images] (Kaynak görüntü
kaydet: Tüm resimler) seçimi yapýldýðýnda, tekil
pozlarýn hepsi ve birleþtirilen çoklu poz resmi çýkýþtan
önce kaydedilir.
[Save source imgs: Result only] (Kaynak resimleri
kaydet: Sadece sonuç) seçimi yapýlýrsa, sadece
birleþtirilen çoklu poz resmi çýkýþtan önce kaydedilir.
Çýkmadan önce resimlerin hiçbiri kaydedilmez.

Çoklu poz çekimi sýrasýnda, sadece çoklu poz resimlerini izleyebilirsiniz.
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SSS
Görüntü kaydý kalitesi konusunda herhangi bir sýnýrlandýrma
var mý?
Tüm JPEG görüntü kaydý kalitesi ayarlarý seçilebilir. 41 veya 61
ayarlanýrsa, birleþtirilen çoklu poz resmi 1 resim olur.
Görüntü Kaydý Kalitesi
Ayarý

Birleþtirilmiþ Çoklu
Poz

Tekil Pozlar

JPEG

JPEG

JPEG

1

1

1

41/61

41/61

1

1+JPEG

1+JPEG

1+JPEG

41/61+JPEG

41/61+JPEG

1+JPEG

Karta kayýtlý resimleri birleþtirebilir miyiz?
[Select image for multi. expo.] (Çoklu poz için resim seç) ile karta kayýtlý
görüntülerden birini ilk tekil poz olarak seçebilirsiniz (s.184). Kartta kayýtlý çoklu
görüntü kayýtlarýný birleþtiremezsiniz.

Canlý Görünüm çekimle çoklu poz çekilebilir mi?
[On:Func/Ctrl] (Açýk:Fonk/Kont) seçeneðinde Canlý Görünüm çekimiyle çoklu
poz çekimi yapamazsýnýz (s.199).

Birleþtirilmiþ çoklu pozlarýn kaydý için hangi dosya numaralarý
kullanýlýr?
Tüm resimler kaydedilmek üzere ayarlanmýþsa, birleþtirilen çoklu poz resmi
dosyasý numarasý, birleþtirilmiþ çoklu poz resmini oluþturmak üzere çekilen en
son tekil resmin dosya sonrasýndan sonra gelen seri numaradýr.

Çoklu poz çekimi sýrasýnda otomatik kapanma yapýlýr mý?
[52: Auto power off] (Otomatik kapanma) seçeneði [Disable] (Devre dýþý)
olarak ayarlanmadýðý müddetçe, fotoðraf makinesi çalýþtýrýlmadan býrakýldýðý 30
dakika sonrasýnda otomatik olarak kapanýr. Otomatik kapanma etkinleþirse, çoklu
poz çekimi sonlanýr ve çoklu poz ayarlarý iptal edilir. Çoklu poz çekimine
baþlamadan önce, otomatik kapanma makineyle ayarlandýðý süre sonrasýnda
gerçekleþir ve çoklu poz çekimi iptal edilir.
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Otomatik zamanlayýcý veya Uzaktan Kumanda Düðmesi kullanýlmasý
fotoðraf makinesi sarsýntýsýný önlese de, ayna kilidi kullanýlarak bir
süper telefoto lensi kullanýlýrken veya yakýn plan çekim yapýlýrken
(makro fotoðrafçýlýk) fotoðraf makinesi titremeleri (ayna þoku)
önlenebilir.

1

[Mirror lockup] (Ayna kilidi) ayarý
yapýn.
[z3] sekmesi altýnda, [Mirror
lockup] (Ayný kilidi) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
[Enable] (Etkin) seçimi veya [Enable:
Mirror down w/s] (Ayna aþaðý)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

odaklanýn, sonra
2 Konuya
deklanþöre tam basýn.
X Ayna açýlýr ve üst LCD panelde
<2> simgesi yanýp söner.

tekrar tam basýn.
3 Deklanþöre
X Resim çekilir.
[Enable] (Etkin) ayarý yapýlýrsa, çekim
tamamlandýðýnda ayna geri gider.
[Enable: Mirror down w/s] (Etkin:
Ayna aþaðý) ayarlanýrsa, çekimden
sonra bile ayna kilidi korunur. Ayna
kilidini iptal etmek için <0> tuþuna
basýn.
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Kumsal veya güneþli bir günde kayak mekanlarý gibi parlak aydýnlatma
altýnda, ayna kilitlendikten hemen sonra çekim yapýn.
Fotoðraf makinesini güneþe doðrultmayýn. Güneþ ýsýný, deklanþör
perdelerini yakabilir ve hasar verebilir.
Bir bulb pozda otomatik zamanlayýcý ve ayna kilidi ayný anda kullanýlýrsa,
deklanþöre basmayý sürdürün (otomatik zamanlayýcý gecikme süresi +
bulb poz süresi boyunca). Otomatik zamanlayýcýnýn geri sayýmý
esnasýnda deklanþör serbest býrakýlýrsa, deklanþörün serbest kalma sesi
duyulabilir ancak resim çekilmez.
Ayna kilidi sýrasýnda, çekim iþlevi ayarlarý ve menü iþlemleri vb. devre
dýþý býrakýlýr.
[Enable] (Etkin) olarak ayarlandýðýnda, sürücü modu sürekli seçeneðine
ayarlanmýþ olsa bile tek çekim etkin olur. [Enable: Mirror down w/s]
(Etkin: Ayna aþaðý) ayarý yapýldýðýnda, çekim için geçerli sürücü modu
etkin olur.
Ayný kilidiyle otomatik zamanlayýcý da kullanabilirsiniz.
Ayna kilitlendikten sonra 30 saniye geçerse, otomatik olarak geri çekilir.
Deklanþöre tekrar tam basýldýðýnda ayna yeniden kilitlenir.
Ayna kilidi çekimi için bir tripod ve Uzaktan Kumanda Düðmesi RS-80N3
(ayrý satýlýr) veya Uzaktan Kumanda Düðmesi TC-80N3 (ayrý satýlýr)
önerilir (s.179).
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5
Flaþlý Fotoðrafçýlýk
Bu bölümde EOS uyumlu, EX serisi Speedlite (ayrý
satýlýr) veya Canon marka olmayan bir flaþ ünitesiyle
nasýl çekim yapýlacaðý ve fotoðraf makinesinin menü
ekraný üzerinde flaþ iþlevlerinin nasýl ayarlanacaðý
anlatýlýr.
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D Flaþlý Fotoðrafçýlýk
EOS uyumlu, EX serisi Speedlite'lar
Bir EX serisi Speedlite (ayrý satýlýr), flaþlý fotoðrafçýlýðý normal çekim
kadar kolay hale getirir.
Ayrýntýlý talimatlar için EX serisi Speedlite’ýn kullanma kýlavuzuna
bakýn. Bu fotoðraf makinesi, EX serisi Speedlite'larýn tüm özelliklerini
kullanabilen bir Tip A fotoðraf makinesidir.
Fotoðraf makinesinin menüsüyle flaþ iþlevlerini ve flaþ Özel Ýþlevleri'ni
ayarlamak için bkz. s. 193-198.

Kýzaða

monte

edilen

Macro Lite'lar

FE kilidi
Bu, konunun belirli bir parçasýna uygun flaþ pozunu elde etmenizi
saðlar. Vizör merkezini konuya çevirin, sonra fotoðraf makinesinin
<B> tuþuna basarak resmi çekin.
Flaþ poz telafisi
Aynen normal poz telafisinde olduðu gibi, flaþ için poz telafisi ayarý
yapabilirsiniz. Flaþ poz telafisi miktarý 1/3 duraklý artýþlarla ±3
aralýðýnda ayarlanabilir.
Fotoğraf makinesinin <Q> tuşuna basın, sonra vizörden veya
üst LCD panelden bakarken <5> kadranını çevirin.

If [z2: Auto Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk Ýyileþtirici) (s.146) ayarý
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanmamýþsa, daha koyu bir flaþ poz telafisi
miktarý ayarý yapýlmýþ olsa bile görüntü parlak çýkabilir.
Otomatik odaklanma ile odaklanmak zor olduðunda, EOS uyumlu harici
Speedlite otomatik olarak AF yardýmcý ýþýðý yakabilir.
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EX serisi olmayan Canon Speedlite'larýn kullanýlmasý
Bir EZ/E/EG/ML/TL serisi Speedlite, A-TTL veya TTL otomatik
flaþ moduna ayarlandýðýnda, flaþ sadece tam çýkýþta
ateþlenebilir.
Fotoðraf makinesinin çekim modunu <a> (manuel poz) veya
<f> (diyafram öncelikli AE) konumuna ayarlayýn ve çekim
öncesinde diyafram ayarýný yapýn.
Manuel flaþ modu bulunan bir Speedlite kullanýrken, manuel flaþ
modunda çekim yapýn.

Canon Marka Olmayan Flaþ Ünitelerinin Kullanýlmasý
Senk Hýzý
Fotoðraf makinesi, Canon marka olmayan kompakt flaþ üniteleriyle
1/250 sn. veya daha düþük hýzlarda senkronize edilebilir. Büyük stüdyo
flaþý ünitelerinde, flaþ süresi kompakt flaþ ünitelerinden daha uzun
olacaðý için, senk hýzýný 1/125 sn. ila 1/30 sn. aralýðýnda ayarlayýn.
Çekim öncesinde flaþ senkronizasyonunu test ettiðinizden emin olun.

PC Terminali
Bir senk kablosu bulunan flaþ
ünitelerinde fotoðraf makinesinin PC
terminali kullanýlabilir. Yanlýþlýkla
çýkmasýný önlemek için PC terminali
vidalanýr.
Fotoðraf makinesinin PC terminalinde
polarite ayarý yoktur. Polarite ayarýný
dikkate almadan herhangi bir senk
kablosunu baðlayabilirsiniz.

Canlý Görünüm çekimiyle ilgili önlemler
Canlý Görünüm çekiminde Canon marka olmayan bir flaþ ünitesi
kullanýrsanýz, [z4: Silent LV shoot.] (Sessiz LV çekim) seçeneðini
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlayýn (s.208). [Mod 1] veya [Mod 2]
olarak ayarlanýrsa flaþ patlamaz.
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Fotoðraf makinesi, farklý bir markanýn flaþ ünitesiyle veya flaþ
aksesuarýyla kullanýlýrsa, fotoðraf makinesi düzgün çalýþmayabilir ve
arýzalanma oluþabilir.
Fotoðraf makinesinin PC terminaline 250 V veya üstünü gerektiren bir
flaþ ünitesi baðlamayýn.
Fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna yüksek voltajlý bir flaþ ünitesi
baðlamayýn. Patlamayabilir.
Fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna baðlý bir flaþ ünitesi ile PC
terminaline baðlý flaþ ünitesi ayný anda birlikte kullanýlabilir.

Ölçülen Manuel Flaþ Pozu
Bu iþlev flaþ seviyesini manuel olarak ayarlamak istediðiniz yakýn plan flaþlý
fotoðrafçýlýk için uygundur. Manuel flaþ modunda %18'lik bir gri kart ve EX
serisi Speedlite kullanýn. Aþaðýdaki talimatlarý uygulayýn:
1. Fotoðraf makinesi ve Speedlite ayarlarýný yapýn.
• Fotoðraf makinesinin çekim modunu <a> veya <f> olarak
ayarlamanýz önerilir.
• Speedlite'ý manuel flaþ moduna ayarlayýn.
2. Konuya odaklanýn.
• Manuel olarak odaklanýn.
3. %18'lik gri kart ayarlayýn.
• Gri kartý konu konumuna ayarlayýn.
• Vizörde, spot ölçüm dairesinin hepsi gri kartý kuþatmalýdýr.
4. <B> tuþuna basýn. (8)
5. Flaþ poz seviyesini ayarlayýn.
• Speedlite’ýn manuel flaþ seviyesini ve fotoðraf makinesi
diyaframýný ayarlayýn ve böylece flaþ poz seviyesinin
standart poz indeksi ile eþleþmesini saðlayýn.
6. Resmi çekin.
• Gri kartý kaldýrýn ve resmi çekin.
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Uyumlu flaþ iþlevi ayarlarý bulunan bir EX serisi Speedlite ile fotoðraf
makinesinin menü ekranýný kullanarak Speedlite iþlevlerini ve Özel
Ýþlevleri ayarlayabilirsiniz. Speedlite'ý fotoðraf makinesine takýn ve
Speedlite'ý açýn.
Speedlite iþlevleriyle ilgili ayrýntýlar için Speedlite'ýn kullaným kýlavuzuna baþvurun.

1

[External Speedlite control] (Harici
Speedlite kontrolü) seçimi yapýn.
[z3] sekmesi altýnda, [External
Speedlite control] (Harici Speedlite
kontrolü) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
X Harici Speedlite kontrolü ekraný
görüntülenir.

öðeyi seçin.
2 Ýstediðiniz
Ayarlanacak menü seçeneðini
belirleyin, sonra <0> tuþuna basýn.

[Flash firing] (Flaþ patlamasý)
Flaþlý fotoðrafçýlýðý etkinleþtirmek için
[Enable] (Etkin) seçimi yapýn. Sadece
AF yardýmcý ýþýðýnýn yanmasý için
[Disable] (Devre dýþý) seçimi yapýn.

[E-TTL II meter.] (E-TTL II ölçümü)
Normal flaþ pozlarýnda [Evaluative]
(Deðerlendirmeli) seçimi yapýn.
[Average] (Ortalama) seçilirse, ölçülen
sahnenin tamamý için flaþ pozu ortalanýr.
Flaþ pozu telafisi gerekebilir. Bu ayar,
ileri düzeyde kullanýcýlar içindir.
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[Flash sync. speed in Av mode] (Av modunda flaþ senk hýzý)
Flaþlý çekimde kullanmak üzere diyafram
öncelikli AE (f) modunda flaþ senk
ayarý yapabilirsiniz.

: Otomatik
Flaþ senk hýzý 1/250 sn. ila 30 sn. aralýðýnda otomatik olarak
ayarlanarak sahnenin parlaklýk ayarýna uygun hale getirilebilir.
Yüksek hýzda senkron da ayarlanabilir.
: 1/250-1/60 sn. otomatik
Düþük aydýnlatmalý ortamlarda düþük bir enstantane hýzý ayarý
yapýlmasýný önler. Konu bulanýklýðýnýn ve fotoðraf makinesi
sarsýntýsýnýn önlenmesinde etkilidir. Ancak, konu flaþla uygun
þekilde pozlanmasýna raðmen arka planda kararma görülebilir.
: 1/250 sn. (sabit)
Flaþ senk hýzý 1/250 sn.'de sabitlenir. Bu, konu bulanýklýðýný ve
fotoðraf makinesi sarsýntýsýný [1/250-1/60 sec. auto] (1/250-1/60 sn.
otomatik) seçeneðinden daha etkili bir þekilde önler. Ancak, düþük
aydýnlatma altýnda, konunun arka plan aydýnlatmasý [1/250-1/60
sec. auto] (1/250-1/60 sn. otomatik) ile olduðundan daha karanlýk
çýkar.

[1/250-1/60 sec. auto] (1/250-1/60 sn. otomatik) veya [1/250 sec. (fixed)]
(1/250 sn. (sabit)) ayarý yapýldýðýnda, <f> modunda yüksek hýzda
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[Flash function settings] (Flaþ iþlevi ayarlarý)
Ekranda gösterilen bilgiler ve mevcut iþlevler Speedlite'a, geçerli
flaþ moduna, flaþ Özel Ýþlev ayarýna, vb. göre farklýlýk gösterir.
Speedlite'ýnýzýn flaþ iþlevleriyle ilgili ayrýntýlar için Speedlite'ýn kullaným
kýlavuzuna baþvurun.
Örnek ekran
Kablosuz iþlevler

Flaþ modu
Deklanþör
senkronizasyonu

Flaþ zumu
(Flaþ kapsamý)
Flaþ pozu braketleme
Flaþ poz telafisi

Flaþ modu
Ýstediðiniz flaþlý çekime uygun flaþ modunu seçebilirsiniz.
[E-TTL II flash metering] (E-TTL II flaþ
ölçümü) EX serisi Speedlite'larýn
otomatik flaþlý çekimde kullanýlan
standart modudur.
[Manual flash] (Manuel flaþ) modu,
Speedlite’ýn [Flash output level] (Flaþ
çýkýþ seviyesi) ayarýný kendiniz yapmanýz
içindir.
Diðer flaþ modlarý için Speedlite'ýn
kullanma kýlavuzuna baþvurun.
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Kablosuz iþlevler
Telsiz veya optik aktarýmla kablosuz
(çoklu) flaþlý çekim yapýlabilir. Kablosuz
flaþla ilgili ayrýntýlar için Speedlite'ýn
kullanma kýlavuzuna baþvurun.

Flaþ zumu (Flaþ kapsamý)
Zumlama flaþ kafasýna sahip
Speedlite'larla flaþ kapsamý ayarý
yapýlabilir. Normalde bunu [AUTO]
olarak ayarlayarak, fotoðraf makinesinin
flaþ kapsamýný otomatik olarak lensin
odaklanma uzunluðuna göre
ayarlamasýný saðlayabilirsiniz.
Deklanþör senkronizasyonu
Normalde bunu [First-curtain
synchronization] (Birinci perde
senkronizasyonu) olarak ayarlayýp
pozlama baþladýktan hemen sonra flaþýn
patlamasýný saðlayabilirsiniz.
[Second-curtain synchronization] (Ýkinci perde senkronizasyonu)
ayarlanýrsa, perde kapanmadan hemen önce flaþ patlar. Bu, düþük bir
enstantane hýzýyla birleþtirildiðinde, gece araba arkasýndan gelen bir
ýþýk hüzmesi gibi konularýn arkalarýnda iz býrakmalarýný saðlayabilirsiniz.
Ýkinci perde senkronizasyonunda iki flaþ patlar. Ýlki deklanþör tuþuna
tam bastýðýnýzda ve ikincisi poz sonlanmadan hemen önce.
[High-speed synchronization] (Yüksek hýzda senkronizasyon)
ayarlanýrsa, tüm enstantane hýzlarýnda flaþ kullanýlabilir. Bu özellikle dolgu
flaþlý portrelerde, diyafram ayarýna öncelik vermek istediðinizde etkilidir.
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Flaþ poz telafisi
Sayfa 190'daki “Flaþ poz telafisi”
konusundaki ayarýn aynýsý kullanýlabilir.
Ayrýntýlar için, Speedlite'ýn kullaným
kýlavuzuna baþvurun.

Flaþ pozu braketleme
Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþtirilirken
üç çekim yapýlýr.
FEB (Flaþ Pozu Braketleme) ile ilgili
ayrýntýlar için Speedlite'ýn kullanma
kýlavuzuna baþvurun.

Ýkinci perde senkronizasyonu kullanýrken, enstantane hýzýný 1/25 sn. veya
daha düþük ayarlayýn. Enstantane hýzý 1/30 sn. veya daha hýzlýya
ayarlanýrsa, [Second-curtain synchronization] (Ýkinci perde
senkronizasyonu) ayarý yapýlmýþ olsa bile birinci perde senkronizasyonu
uygulanýr.
[Clear flash settings] (Flaþ ayarlarýný temizle) seçimi yaparak, flaþ
ayarlarýný varsayýlan deðerlerine çevirebilirsiniz.
Flaþ iþlevi ayarlarýyla uyumlu olmayan bir EX serisi Speedlite
kullanýlýrken, sadece aþaðýdaki ayarlar yapýlabilir: [Flash firing] (Flaþ
patlamasý), [E-TTL II meter.] (E-TTL II ölçümü) ve [Flash function
settings] (Flaþ iþlevi ayarlarý) sekmesi altýnda [Flash exposure
compensation] (Flaþ poz telafisi). ([Shutter synchronization]
(Deklanþör senkronizasyonu) ayarý da bazý EX serisi Speedlite'lar ile
yapýlabilir.)
Speedlite ile flaþ poz telafisi ayarý yapýlýrsa, fotoðraf makinesi üzerinde
(<Q> tuþu veya flaþ iþlevi ayarlarýyla) flaþ poz telafisi ayarý
yapamazsýnýz. Hem fotoðraf makinesi hem de Speedlite üzerinde ayar
yapýlýrsa, Speedlite’ýn ayarlarý fotoðraf makinesi ayarlarýný geçersiz kýlar.
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Flaþ Özel Ýþlev Ayarlarý
Speedlite'ýn Özel Ýþlevleri ile ilgili ayrýntýlar için Speedlite'ýn kullaným
kýlavuzuna baþvurun.

1

[Flash C.Fn settings] (Flaþ C.Fn
ayarlarý) seçimi yapýn.
[Flash C.Fn settings] (Flaþ C.Fn
ayarlarý) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

ayarlayýn.
2 Ýþlevleri
<5> kadranýný çevirerek numarayý
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek menü
seçeneðini belirleyin, sonra <0>
tuþuna basýn.

Flaþ Özel Ýþlev Ayarlarýnýn Temizlenmesi
[Clear all Speedlite C.Fn’s] (Tüm Speedlite C.Fn’lerini Temizle) seçimi
yaptýðýnýzda tüm Speedlite Özel Ýþlev ayarlarý temizlenir ([C.Fn-00:
Distance indicator display] (Mesafe gösterge ekraný) hariç).

EX serisi bir Speedlite ile [Flash metering mode] (Flaþ ölçüm modu) Özel
Ýþlevi, [TTL] (otomatik flaþ) seçeneðine ayarlanýrsa, Speedlite her zaman
tam çýkýþta patlar.
Speedlite’ýn Kiþisel Ýþlevleri (P.Fn) fotoðraf makinesinin [External Speedlite
control] (Harici Speedlite kontrolü) ekranýndan ayarlanamaz veya iptal
edilemez. Bunu Speedlite ile ayarlayýn.
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6

LCD Monitörle Çekim (Canlý
Görünüm Çekimi)
Görüntüyü fotoðraf makinesinin LCD monitöründe
izlerken çekim yapabilirsiniz. Buna "Canlý Görünüm
çekimi" denir.
Canlý Görünüm çekimi duraðan konu çekiminde etkilidir.
Fotoðraf makinesini elde kullanýrsanýz ve LCD monitörden
bakarken çekim yaparsanýz, fotoðraf makinesi sarsýntýsý
nedeniyle görüntü bulanýklýðý oluþabilir. Bir tripod
kullanmanýzý tavsiye ederiz.

Uzaktan Canlý Görünüm Çekimi Hakkýnda
EOS Yardýmcý Programý'ný (EOS Utility) (size saðlanan yazýlým,
s.410) bilgisayarýnýza kurduktan sonra, fotoðraf makinesini
bilgisayara baðlayabilir ve bilgisayar ekranýndan izlerken uzaktan
çekim yapabilirsiniz.
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A Canlý Görünüm Çekimine Hazýrlýk
Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda fotoðraf çekimi yapabilirsiniz. Videolarý
çekmek için bkz. s. 219.

1

[LV z/k set.] seçimi yapýn.
[z4] sekmesi altýnda, LV z/k
set.] seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
“LV” Canlý Görünüm anlamýna gelir.

(Stills) seçimi yapýn.
2 [Fotoðraflar]
<5> kadranýný çevirerek
[Fotoðraflar] (Stills) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

Görünüm çekimi
3 Canlý
görüntüleyin.
<A> tuþuna basýn.
X Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
Canlý Görünüm resminin parlaklýk
düzeyi ile çekilen gerçek görüntünün
parlaklýk seviyesi birbirine çok
yakýndýr.
Standart poz elde edilemezse <6>
veya <5> kadranýný çevirerek poz
ayarý yapýn.
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1

Çekim modunu seçin.
<W> tuþuna basýn ve <6>
veya <5> kadranýný çevirerek çekim
modunu seçin.

odaklanýn.
2 Konuya
Deklanþör tuþuna yarým bastýðýnýzda,
fotoðraf makinesi geçerli AF moduyla
odaklanýr (s. 209).

çekin.
3 Resmi
Deklanþöre tam basýn.
X Resim çekilir ve çekim LCD
monitörde görüntülenir.
X Görüntü gözden geçirmesi
sonrasýnda, fotoðraf makinesi Canlý
Görünüm çekime otomatik olarak geri
döner.
Canlý Görünüm çekimini
sonlandýrmak için <A> tuþuna
basýn.
Görüntünün görüþ alaný yakl. %100'dür (görüntü boyutu JPEG 3 olarak
ayarlandýðýnda).
Canlý Görünüm çekiminde ölçüm modu deðerlendirmeli ölçümde
sabitlenir.
Alan derinliðini kontrol etmek için alan derinliði önizleme tuþuna basýn.
Sürekli çekim sýrasýnda, ilk çekimde yapýlan poz ayarý sonraki pozlar için
de kullanýlýr.
d/s/f/a/BULBçekim modlarından Özel çekim moduna (veya tersi)
(s.350) geçerseniz, Canlı Görünüm işlevi sonlanır. Tekrar <A> tuşuna
basın.
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Canlý Görünüm Çekiminde Pil Ömrü[Approx. number of shots] (Yakl.
çekim sayýsý)
Sýcaklýk

23 ?’de

0 ?’de

Olasý çekimler

290

250

Yukarýdaki deðerler, tam þarjlý LP-E4N Pil Paketini ve CIPA (Camera & Imaging
Products Association) test standartlarýný esas alýr.
Tam þarjlý LP-E4N Pil Paketi ile 23 °C'de yaklaþýk 2 saat 30 dakika Canlý
Görünüm çekimi 30 dk., 23°C/73°F'de

Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda lensi güneþe doðru tutmayýn. Güneþ
ýsýsý fotoðraf makinesinin iç parçalarýna zarar verebilir.
Canlý Görünüm çekimiyle ilgili önlemler için bkz. s. 217-218.

<p> tuþuna basarak da odaklanabilirsiniz.
Flaþ kullanýldýðýnda, iki deklanþör sesi duyulur ancak sadece bir çekim
yapýlýr.
Fotoðraf makinesi uzun süredir kullanýlmýyorsa, makine gücü [52: Auto
power off] (Otomatik kapanma) (s.57) ile deðiþtirebilirsiniz. [52: Auto
power off] (Otomatik kapanma) seçeneði [Disable] (Devre dýþý) olarak
ayarlanýrsa, Canlý Görünüm çekimi 30 dakika sonra otomatik olarak
sonlandýrýlýr (fotoðraf makinesi açýk kalýr).
Stereo AV kablosuyla (saðlanýr) veya HDMI kablosuyla (ayrý satýlýr),
televizyonda Canlý Görünüm çekimi görüntülenebilir (s.269, 272).
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Bilgi Gösterimi Hakkýnda
<B> tuþuna her basýldýðýnda, bilgi gösterimi deðiþir.
AF modu
•d : Canlý mod
•c : Yüz tespiti Canlý
mod
•f : Hýzlý mod

Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
AF noktasý (Canlý mod)

Çekim modu
Histogram

Sürücü modu
Beyaz ayarý
Resim Stili

FEB
Büyütme/Büyütme
pozisyonu
AEB
Poz
simülasyonu

Çoklu pozlar
Flaþ poz telafisi
AE kilidi
Flaþ hazýr
Enstantane hýzý
Diyafram
Poz seviyesi

Pil kontrolü
Vurgulama tonu
ISO hýzý
Dijital pusula
Olasý çekimler

Histogramý görüntülemek için [Expo. simulation: Enable] (Poz simülasyonu:
Etkin) ayarý yapýn (s.207).
<B> tuþuna basarak elektronik seviyeyi görüntüleyebilirsiniz (s.62). AF modu
[u Live mode]'a (Canlý mod) ayarlanýrsa veya fotoðraf makinesi bir HDMI
kablosuyla televizyon setine baðlanýrsa, elektronik seviye görüntülenmez.
<g> simgesinin beyaz renkte görüntülenmesi, Canlý Görünüm resminin
parlaklýk ayarýnýn çekilen resimle neredeyse ayný olacaðýný belirtir.
<g> simgesi yanýp sönüyorsa bu, Canlý Görünüm çekiminin zayýf veya fazla
aydýnlatma koþullarý nedeniyle uygun parlaklýk seviyesinde gösterilemediðini
belirtir. Ancak, kaydedilen gerçek görüntü poz ayarýný yansýtýr.
Flaþ kullanýlýrsa veya bulb ayarý yapýlýrsa <g> simgesi ve histogram gri renkte
gösterilir (size referans olmasý için). Zayýf veya fazla aydýnlatma altýnda
histogram düzgün þekilde görüntülenmeyebilir.
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Final Görüntü Simülasyonu
Final görüntü simülasyonu Canlý Görünüm çekiminde Resim Stili, beyaz
ayarý, vb. gibi efektleri yansýtarak çekilen görüntünün nasýl olacaðýný
görmenizi saðlar.
Çekim sýrasýnda, Canlý Görünüm çekimi aþaðýda listelenen iþlev
ayarlarýný otomatik olarak yansýtýr.
Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda final görüntü simülasyonu
Resim Stili
* Netlik, kontrast, renk doygunluðu ve renk tonu gibi parametreler yansýtýlýr.

Beyaz ayarý
Beyaz ayarý düzeltisi
Poz ([Expo. simulation: Enable] (Poz simülasyonu: Etkin) ile)
Alan derinliði (alan derinliði önizleme tuþu AÇIK olduðunda)
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
Periferik aydýnlatma düzeltisi
Vurgulama tonu önceliði
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Çekim Ýþlevi Ayarlarý
W / f / R / y / S / i / O / B Ayarlarý
Ekranda canlý Görünüm çekimi görüntülenirken <W>, <o>,
<Q>, <S>, <i>, <O> veya <B> tuþuna basarsanýz, LCD
monitörde ayar ekraný görüntülenir ve ilgili çekim iþlevini ayarlamak için
<6> veya <5> kadranýný çevirebilirsiniz.
f ayarý yapýldýðýnda, <S> tuþuna basarak AF alaný seçim modunu
veya AF noktasýný seçebilirsiniz. Prosedür aynen vizörlü çekimde
olduðu gibidir. <q> ölçüm modunun ayarlanamayacaðýný unutmayýn.
d/s/f/a/BULB çekim modundan Özel çekim moduna (veya tersi)
(s.350) geçilirse, Canlý Görünüm iþlevi sonlandýrýlýr. Tekrar <A> tuþuna
basýn.

Q Hýzlý Kontrol
Canlý Görünüm çekimi ekrandayken <Q> tuþuna basarak AF modunu,
sürücü modunu, beyaz ayarýný, Resim Stilini ve Otomatik Iþýk
Ýyileþtiriciyi ayarlayabilirsiniz.

1

<Q> tuþuna basýn.
X Ayarlanabilir iþlevler ekrana gelir.

iþlevi seçin ve ayarlayýn.
2 BirÝþlevi
seçmek için <9> kadranýný
kullanýn.
X Seçilen iþlevin ayarý ekranýn altýnda
görüntülenir.
<5> veya <6> kadranýný
çevirerek ayarlayýn.
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3 Menü Ýþlevi Ayarlarý
Canlý Görünüm çekimine özgü iþlev
ayarlarý burada açýklanmaktadýr. [z4]
sekmesi altýndaki menü seçenekleri 206208 sayfalarda açýklanmýþtýr.
Bu menü ekranýnda ayarlanabilen
iþlevler sadece Canlý Görünüm çekimi
sýrasýnda uygulanabilir. Bu iþlevler
vizörlü çekim sýrasýnda etkili olmaz.
LV z/k ayarý
Canlý Görünüm çekimi ayarlarýný yapabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s. 200.

AF modu
[Live mode] (Canlý mod) (s.209), [u Live mode] (Canlý mod) (s.210)
veya [Quick mode] (Hýzlý mod) (s.214) seçimi yapabilirsiniz.

Kýlavuz gösterimi
Bir [3x3 l] veya [6x4 m] kýlavuzu görüntüleyerek, resimdeki olasý
eðikliði kontrol edebilirsiniz. Ayrýca [3x3+diag n] ile kýlavuzu diyagonal
çizgilerle birlikte görüntüleyebilir ve daha iyi kompozisyon elde etmek için
konu üzerindeki kesitleri hizalayabilirsiniz.

206

H112_SEC06.fm Page 207 Monday, June 25, 2012 3:56 PM

3 Menü Ýþlevi Ayarlarý

Poz simülasyonu
Poz simülasyonu gerçek görüntü (poz) parlaklýðýný olduðu gibi görüntüler
ve simüle eder.
• Etkin (g)

Ekrandaki görüntü parlaklýðý ile gerçek resimdeki final görüntü
parlaklýðý (poz) birbirine çok yakýn olur. Poz telafisi ayarý
yaparsanýz, görüntü parlaklýðý da ona göre deðiþir.
• e sﾆrasﾆnda

Normalde görüntü standart parlaklýk ayarýnda görüntülenerek,
Canlý Görünüm resminin görünmesini kolaylaþtýrýr. Sadece alan
derinliði önizleme düðmesini basýlý tutarsanýz, ekrandaki görüntü,
gerçek resimdeki final görüntü parlaklýðýna (poz) çok yakýn bir
ayarda gösterilebilir.
• Devre dýþý (E)

Görüntü standart parlaklýk ayarýnda görüntülenerek, Canlý
Görünüm resminin görünmesini kolaylaþtýrýr. Poz telafisi ayarý
yapmýþ olsanýz bile, Canlý Görünüm çekimi standart parlaklýkta
görüntülenir.

[ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý) seçeneðindeki [Maximum] ayarý
gibi geniþletilmiþ bir ISO hýzý ayarý kullanýrsanýz, yarý karanlýk ortamlarda
Canlý Görünüm çekimi yapmak mümkün olmaz.
Düþük bir ISO hýzý ayarlasanýz bile, düþük ýþýk altýnda çekim yaparken
Canlý Görünüm resminde göze çarpacak þekilde parazitlenme oluþabilir.
Ancak, çekim yaptýðýnýzda görüntü minimum parazitle kaydedilir. (Canlý
Görünüm çekimin görüntü kalitesi, kayýtlý resminkinden farklý olur.)
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3 Menü Ýþlevi Ayarlarý

Sessiz LV çekim
• Mod 1

Çekimde, normal çekimden daha az ses duyulur. Sürekli çekim de
yapýlabilir. <o> seçeneðinde maksimum sürekli çekim hýzý yakl.
12 çekim/sn. olur. <K> seçeneðinde ise yakl. 14 kare/sn. olur.
• Mod 2

Deklanþöre tam basýldýðýnda, sadece tek bir çekim yapýlýr.
Deklanþör tuþu basýlý tutulduðunda, makine iþlemi duraklatýlýr.
Sonra deklanþörü yeniden yarým basýlý konuma geçirdiðinizde
makine iþleme devam eder. Çekim sesi de asgari düzeye indirilir.
Sürekli çekim ayarý yapýlmýþ bile olsa, sadece tek bir çekim yapýlýr.
• Devre dýþý

Lensi dikey çevirmek için bir TS-E lensi kullanýrsanýz (aþaðýda
listelenenden farklý) veya bir Uzatma Tüpü kullanýrsanýz bu iþlevi
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarladýðýnýzdan emin olun. Bunun
[Mod 1] veya [Mod 2] olarak ayarlanmasý durumunda yanlýþ veya
düzensiz pozlama görülebilir.
Deklanþöre tam basýldýðýnda, deklanþörden sanki iki çekim
yapýlmýþ gibi ses çýkar. Ancak sadece bir çekim yapýlýr.
Flaþ kullanýrsanýz, [Silent LV shoot.] (Sessiz LV çekim) ayarý yapmýþ
olsanýz bile sessiz çekim yapýlamaz.
Canon marka olmayan bir ünite kullanýrken bu iþlevi [Disable] (Devre dýþý)
olarak ayarlayýn. [Mod 1] veya [Mod 2] olarak ayarlanýrsa flaþ patlamaz.
If the ISO speed is set to ISO 32000 or higher (when the camera’s internal
temperature is low, ISO 20000 or higher), the maximum continuous
shooting speed at <o> will be approx. 10 shots/sec. (s.125).
TS-E17mm f/4L veya TS-E24mm f/3.5L II lensle, [Mod 1] veya [Mod 2] kullanabilirsiniz.

Ölçüm zamanlayýcý
Poz ayarýnýn görüntülenme süresini deðiþtirebilirsiniz (AE kilidi süresi).
[z1: Set Custom WB] (Özel BA ayarý), [z3: Dust Delete Data] (Toz Temizleme
Verisi), [53: Sensor cleaning] (Sensör temizliði), [54: Clear all camera settings]
(Tüm makine ayarlarýný temizle) veya [54: z Firmware ver.] (Aygýt yazýlýmý
sürümü) seçimi yapýlýrsa, Canlý Görünüm çekimi sonlandýrýlýr.
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý
AF Modunun Seçilmesi
Kullanýlabilir AF modlarý [Live mode] (Canlý mod), [u Live mode] (Canlý
mod) (yüz tespiti, s.210) ve [Quick mode] (Hýzlý mod) (s.214) seçenekleridir.
Net odaklanma elde etmek istiyorsanýz, lens odaklanma modu düðmesini
<MF>'ye getirin, görüntüyü büyütün ve manuel odaklanýn (s.216).

AF modunu seçin
[z4] sekmesi altýnda [AF mode]
seçimi yapýn.
Canlý Görünüm çekimi ekranda
görüntülenirken, <o> tuþuna
basarak da görüntülenen çekim
ekranýnda AF modu seçimi
yapabilirsiniz.

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

1

AF noktasý

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

taþýyýn.
2 AFAFnoktasýný
noktasýný odaklanmak istediðiniz yere
taþýmak için <9> kadranýný kullanýn.
(Resmin kenarlarýna taþýnamaz.)

<9> kadranýna basarak AF
noktasýný görüntü merkezine geri
getirebilirsiniz.
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý

odaklanýn.
3 Konuya
AF noktasýný konu üzerine getirin ve
deklanþöre yarým basýn.
X Odaklanma elde edildiðinde, AF
noktasý yeþil renge döner ve bip sesi
duyulur.
X Odaklanma gerçekleþmezse, AF
noktasý turuncu renge döner.

çekin.
4 Resmi
Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.201).

u (Yüz tespiti) Canlý Mod: c
Canlý modda kullanýlan AF yönteminin aynýsýyla insan yüzleri tespit
edilebilir ve bu yüzlere odaklanýlabilir. Fotoðraf makinesini hedef kiþinin
yüzüne çevirin.

1

Canlý Görünüm çekimi
görüntüleyin.
<A> tuþuna basýn.
X Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
Bir yüz tespit edildiðinde,
odaklanýlacak yüz etrafýnda <p>
çerçevesi görüntülenir.
Birden fazla yüz tespit edilirse <q>
görüntülenir. <9> kadranýný
kullanarak <q> çerçevesini hedef
yüz üzerine getirin.
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý

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

çekin.
3 Resmi
Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.201).

Odak çok uzaktaysa yüz tespiti yapýlamaz. Lensin odak modu <AF> konumuna
ayarlanmýþ olduðunda bile lensle manuel odaklanma yapýlabiliyorsa, kabaca
odaklanmak için odaklanma halkasýný çevirin. Yüz tespit edilir ve <p> simgesi
görüntülenir.
Ýnsan yüzü dýþýndaki bir nesne de yüz olarak algýlanabilir.
Yüz çok küçük veya büyük, çok parlak veya karanlýk olduðunda, dikey veya yatay
yönde eðildiðinde veya bir parçasý kapandýðýnda yüz tespiti yapýlamaz.
<p> odaklanma çerçevesi yüzün sadece belirli bir kýsmýný kuþatabilir.
<9> veya <0> tuþuna basarsanýz, AF modu Canlý moda geçer
(s.209). AF noktasýný taþýmak için <9> kadranýný eðebilirsiniz. Tekrar
<9> veya <0> tuþuna basarak u (yüz tespiti) Canlý moda geri dönün.
Resmin kenarýnda konumlanan bir yüz tespit edildiðinde AF mümkün
olmadýðý için <p> simgesi gri renkte gösterilir. Sonra deklanþöre yarým
basarsanýz, odaklanmak için merkez AF noktasý < > kullanýlýr.
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý

Canlý Mod ve u (Yüz Tespiti) Canlý Mod Notlarý
AF iþlemi
Odaklanma biraz daha uzun sürer.
Odaklanma gerçekleþtiðinde bile, deklanþör tuþuna yarým basýlarak
yeniden odaklanýlabilir.
AF iþlemi sýrasýnda ve sonrasýnda görüntü parlaklýðýnda deðiþiklik
olabilir.
Canlý Görünüm çekimi görüntülendiðinde ýþýk kaynaðýnda bir
deðiþiklik yapýlýrsa, ekranda titreme olabilir ve odaklanma
zorlaþabilir. Böyle bir durum gerçekleþirse, Canlý Görünüm
çekiminden çýkýn ve gerçek ýþýk kaynaðý altýnda otomatik olarak
odaklanýn.
Canlý modda <u> tuþuna basarsanýz görüntü AF noktasýnda
büyütülür. Büyütülmüþ gösterimde odaklanma zorlaþýrsa, normal
görünüme geri dönün ve otomatik olarak odaklanýn. AF hýzýnýn
normal ve büyütülmüþ gösterimlerde farklý olabileceðini unutmayýn.
Canlý modun normal görünümünde otomatik olarak odaklanýr ve
sonra görüntüyü büyütürseniz, odak ayarý bozulabilir.
u Canlý modda, <u> tuþuna basarak görüntüyü büyütemezsiniz.

Canlý modda veya u (yüz tespiti) Canlý modda, periferideki bir konunun
çekimini yapýyorsanýz ve konu bir miktar odak dýþýndaysa, odaklanmak
üzere AF noktasýný konu üzerinde ortalayýn ve resmi çekin.
Harici Speedlite'da AF yardýmcý ýþýðý yanmaz. Ancak LED ýþýklý bir EX
serisi Speedlite (Ayrý satýlýr) kullanýlýrsa, Canlý mod veya u (yüz tespiti)
Canlý moddayken gerektiðinde LED ýþýðý AF yardýmcýsý için otomatik
olarak yanar.
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý

Odaklanmayý güçleþtiren çekim koþullarý
Mavi gökyüzü, düz renkler tek renkli duvarlar gibi düþük kontrastlý
konular.
Düþük ýþýk altýndaki konular.
Sadece yatay yönde kontrastlý þerit desenli veya diðer tipte
desenliler.
Parlaklýðý, rengi veya deseni sürekli deðiþen bir ýþýk kaynaðý altýnda.
Gece sahneleri veya ýþýk noktalarý.
Floresan veya LED ýþýklandýrma kaynaklarý altýnda görüntü
titrediðinde.
Çok küçük konular.
Resmin kenarýnda kalmýþ konular.
Iþýðý çok þiddetli yansýtan konular.
Hem yakýn hem de uzaktaki bir konuyu (örneðin kafesteki bir
hayvan) kuþatan AF noktasý.
AF noktasý içinde hareketini sürdüren konular ve makine sarsýntýsý
veya konu bulanýklýðý nedeniyle sabit duramayan konular.
Fotoðraf makinesine yaklaþan veya makineden uzaklaþan bir konu.
Konu çok odak dýþýndayken otomatik odaklanma.
Yumuþak odak lensiyle yumuþak odaklanma efekti uygulanýr.
Bir özel efekt filtresi kullanýlýr.

Aþaðýdaki lenslerden biriyle AF kullanýrsanýz, [Quick mode] (Hýzlý mod)
kullanmanýz önerilir. AF için [Live mode] (Canlý mod) veya [u Live mode]
(Canlý mod) kullanýrsanýz, odaklanmak daha uzun sürebilir veya fotoðraf
makinesi doðru odaklanmayý baþaramayabilir.
EF24mm f/2.8, EF35mm f/2, EF50mm f/2.5 Kompakt Makro, EF100mm
f/2.8 Makro, EF135mm f/2.8 (Yumuþak odak), EF28-90mm f/4-5.6 III, EF55200mm f/4.5-5.6 USM, EF90-300mm f/4.5-5.6, EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý

Hýzlý Mod: f
Vizörlü çekimdekiyle ayný AF yöntemi kullanýlarak Tek Çekim AF
modunda (s. 67) odaklanmak için özel AF sensörü kullanýlýr.
Hedef alana hýzla odaklanabilmenize raðmen AF iþlemi sýrasýnda
Canlý Görünüm çekiminde kýsa süreli bir duraklama oluþur.
61 noktalý otomatik seçimli AF hariç AF alan seçimi modlarýnda AF
noktasýný veya bölgesini manuel olarak seçebilirsiniz.
Alan

Çerçevenin

AF

1

Canlý Görünüm çekimi
görüntüleyin.
<A> tuþuna basýn.
X Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
AF alan seçim modu “61 noktalý
otomatik seçimli AF” olarak
ayarlanýrsa, Alan AF çerçevesi
görüntülenir.
Diðer modlarda AF noktasý küçük bir
çerçeve olarak görüntülenir.
Büyük dikdörtgen çerçeve, büyütme
çerçevesidir.

alan seçim modunu seçin.
2 AF<S>
tuþuna basýn.
<B> tuþuna her basýldýðýnda, AF
alan seçim modu deðiþir.
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Odaklanma Ýçin AF Kullanýlmasý

seçin.
3 AFBirnoktasýný
AF noktasý seçmek için <9>
kadranýný kullanýn. <9> kadranýna
basarsanýz, merkez AF noktasý (veya
merkez Bölge) seçilir.
AF noktasýný seçmek için <6> ve
<5> kadranlarýný da kullanabilirsiniz.
<6> kadraný yatay yönde bir AF
noktasý seçer ve <5> kadraný dikey
yönde bir AF noktasý seçer.

odaklanýn.
4 Konuya
AF noktasýný konu üzerine getirin ve
deklanþöre yarým basýn.
X Canlý Görünüm çekimi kapatýlýr, refleks
aynasý yerine iner ve AF yürütülür.
(Resim çekilmez.)
X Odak gerçekleþtiðinde, bip sesi
duyulur ve Canlý Görünüm resmi
yeniden görüntülenir.
X Odaklanmak için kullanýlan AF
noktasý yeþil renkte yanar.
X Odaklanma gerçekleþmezse, AF
noktasý turuncu renkte yanýp söner.

çekin.
5 Resmi
Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.201).

Otomatik odaklanma sýrasýnda bir resim çekilemez. Canlý Görünüm resmi
ekranda görüntülenirken çekimi yapýn.

215

H112_SEC06.fm Page 216 Monday, June 25, 2012 3:56 PM

Manuel Odaklanma
Manuel odaklanmayý kullanarak görüntüyü büyütebilir ve net odaklanabilirsiniz.

1

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

çerçevesini taþýyýn.
2 Büyütme
Büyütme çerçevesini odaklanmak istediðiniz
konuma taþýmak için <9> kadranýný
kullanýn.
<9> kadranýna basarak büyütme
çerçevesini görüntü merkezine geri
getirebilirsiniz.

Çerçevenin

büyütün.
3 Görüntüyü
<u> tuþuna basýn.
X Büyütme çerçevesi içerisinde kalan
alan büyütülür.
<u> tuþuna her bastýðýnýzda,
görünüm þu þekilde deðiþir:
Yakl. 5x

Yakl 10x

Normal
görünü

olarak odaklanýn.
4 Manuel
Büyütülmüþ görüntüye bakarken,
AE kilidi
Büyütülmüþ alanýn
Büyütme

odaklanmak için lens odaklanma halkasýný
çevirin.
Odaklanma gerçekleþtikten sonra normal
görünüme geri dönmek için <u> tuþuna
basýn.

çekin.
5 Resmi
Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin (s.201).
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Canlý Görünüm Çekimiyle Ýlgili Önlemler
Görüntü Kalitesi
Yüksek ISO hýzlarýnda çekim yaparken, parazitlenme (bantlanma, ýþýk noktalarý vb.)
artabilir.
Yüksek sýcaklýklarda çekim yaparken görüntüde parazitlenme ve düzensiz renkler
görülebilir.
Uzun süre kesintisiz Canlý Görünüm çekimi yapýlýrsa, fotoðraf makinesinin iç ýsýsý
artabilir ve bu nedenle görüntü kalitesi bozulabilir. Çekim yapmadýðýnýz zaman
Canlý Görünüm çekimini kapatýn.
Fotoðraf makinesinin iç ýsýsý yüksek olmasýna raðmen uzun poz çekimi yaparsanýz,
görüntü kalitesinde bozulma olabilir. Canlý Görünüm çekimini durdurun ve çekime
yeniden baþlamadan önce birkaç dakika bekleyin.
Beyaz <s> ve Kýrmýzý <E> Ýç Sýcaklýk Uyarýsý
Uzun süre Canlý Görünüm çekimi yapýldýðý için veya yüksek ortam sýcaklýðý
nedeniyle fotoðraf makinesinin iç ýsýsý yükselirse, beyaz bir simge <s>
görüntülenir. Bu simge gösterilmesine raðmen çekim yapmaya devam ederseniz,
görüntü kalitesinde bozulma olabilir. Canlý Görünüm çekimini durdurmalý ve çekime
yeniden baþlamadan önce fotoðraf makinesinin soðumasýný beklemeniz önerilir.
Ekranda <s> simgesi gösterilirken fotoðraf makinesinin iç sýcaklýðý yükselmeye
devam ederse, bu sefer kýrmýzý renkte bir <E> simgesi yanýp söner. Bu yanýp
sönen simge, Canlý Görünüm çekiminin kýsa süre içinde otomatik olarak
durdurulacaðýný belirtir. Bu durumda, fotoðraf makinesinin iç sýcaklýðý düþene kadar
yeniden çekim yapamazsýnýz. Cihaz gücünü kapatýn ve bir süre fotoðraf
makinesinin soðumasýný bekleyin.
Canlý Görünüm çekiminin yüksek sýcaklýkta uzun süre kullanýlmasý <s> ve <E>
simgelerinin daha erken görüntülenmesine neden olabilir. Çekim yapmýyorsanýz
makineyi kapatýn.
Fotoðraf makinesinin iç sýcaklýðý yüksek olduðunda, yüksek ISO hýzlý çekimlerin
veya uzun pozlarýn görüntü kalitesinde, beyaz renkte <s> simgesi
görüntülenmeden önce bile bozulma görülebilir.
Çekim Sonuçlarý
Büyütülmüþ gösterimde resim çekimi yaparsanýz, istediðiniz pozlamayý elde
edemeyebilirsiniz. Resmi çekmeden önce normal görünüme geri dönün.
Büyütülmüþ gösterimde, enstantane hýzý ve diyafram deðeri turuncu renkte
gösterilir. Büyütülmüþ görünümde resim çekimi yapsanýz bile, görüntü normal
görünümde çekilir.
[z2: Auto Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk Ýyileþtirici) (s.146) ayarý [Disable]
(Devre dýþý) olarak ayarlanmamýþsa, daha düþük bir poz telafisi veya düþük flaþ poz
telafisi miktarý ayarý yapýlmýþ olsa bile görüntü parlak çýkabilir.
Lensi dikey yönde çevirmek için bir TS-E lensi veya bir Uzatma Tüpü
kullanýyorsanýz, standart poz elde edilemeyebilir veya düzensiz pozlama olabilir.
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Canlý Görünüm Çekimiyle Ýlgili Önlemler
Canlý Görünüm çekimi

Düþük veya parlak ýþýklandýrma altýnda Canlý Görünüm resmi, çekimi
yapýlan gerçek görüntünü sahip olduðu parlaklýðý yansýtmayabilir.
Görüntüdeki ýþýk kaynaðý deðiþirse, ekranda titreme olabilir. Böyle bir
durum gerçekleþirse, Canlý Görünüm çekiminden çýkýn ve çekime gerçek
ýþýk kaynaðý altýnda devam edin.
Fotoðraf makinesini farklý bir yöne çevirirseniz, Canlý Görünüm çekimin
doðru parlaklýk ayarýnda kýsa süreli bozulma olabilir. Çekim yapmadan
önce parlaklýk seviyesinin dengelenmesini bekleyin.
Resimde parlak bir ışık kaynağı yer alıyorsa, LCD monitörde parlak alan
siyah olarak görünebilir. Ancak, çekilen gerçek görüntüde parlak alan
düzgün bir şekilde gösterilir.
Düþük ýþýk altýnda [52: LCD brightness]'ý (LCD parlaklýðý) parlak bir
seçeneðe ayarlarsanýz, Canlý Görünüm çekiminde parazitlenme veya
düzensiz renkler görülebilir. Ancak, parazitlenme veya düzensiz renkler
çekilen görüntüye kaydedilmez.
Görüntü büyütülürken, görüntü netliði olduðundan daha belirgin
görülebilir.
Özel Ýþlevler

Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda bazý Özel Ýþlev ayarlarý etkili olmaz
(s.318).
Lens ve Flaþ

Canlı Görünüm çekimi sırasında odak preset işlevi yapmanın tek koşulu,
2011'in ikinci yarısından sonra üretilen odak preset modu özellikli bir
(süper) telefoto lensi kullanmaktır.
Bir harici Speedlite kullanýldýðýnda FE kilidi ve modelleme flaþý
kullanýlamaz.
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7
Video Çekim
Fotoðraf makinesinin LCD monitöründe görüntülenen
çekim bir karta video çekim olarak kaydedilebilir. Video
MOV formatýnda kaydedilir.
Video Kaydedilen Kartlar
Video çekiminde, aþaðýdaki tabloda belirtildiði gibi yüksek
bir okuma/yazma hýzý olan yüksek kapasiteli bir kart
kullanýn.
Sýkýþtýrma Yöntemi
(s.233)

IPB

10 MB/sn. veya
daha hýzlý

ALL-I
(sadece I)

30 MB/sn. veya
daha hýzlý

Yazma hýzý düþük bir kart kullanýrsanýz, video düzgün bir þekilde
kaydedilmeyebilir. Ayrýca, düþük yazma hýzlý bir karta
kaydedilen video düzgün bir þekilde izlenemeyebilir.
Video çekimi yaparken fotoðraf çekimi de yapmak istiyorsanýz,
hýzlý bir karta ihtiyacýnýz olacaktýr.
Kartýn okuma/yazma hýzýný kontrol etmek için kart üreticinin
internet sitesine baþvurun.
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k Video Çekim Hazýrlýðý
Fotoðraf makinesini LCD monitördeki canlý görüntüyü bir video olarak
kaydedebilecek þekilde ayarlayýn. Fotoðraf çekmek için bkz. s. 199.

1

[LV z/k set.] seçimi yapýn.
[z4] sekmesi altýnda, LV z/k
set.] seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
“LV” Canlý Görünüm anlamýna gelir.

(Videolar) seçimi yapýn.
2 [Movies]
<5> kadranını çevirerek [Movies]
(Videolar) seçimi yapın, sonra <0>
tuşuna basın.

rec. size] (Video kayýt
3 [Movie
boyutu) ayarý yapýn.
[Movie rec. size] (Video kayýt boyutu)
ile ilgili ayrýntýlar için bkz. s 233.

ekrana getirin.
4 Görüntüyü
<A> tuþuna basýn.
X Görüntü LCD ekranda gösterilir.
Üstte/altta veya solda/saðda yarý
transparan bir maske görünür.
Maskeleme alaný içine giren görüntü,
video olarak kaydedilir.
<a> çekim modunda, <6> veya
<5> kadranını çevirerek parlaklığı
ayarlayın.
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k Video Çekim
Otomatik Poz Çekimi
Çekim modu <d> veya <BULB> olarak ayarlandýðýnda, otomatik poz
kontrolü devreye girerek sahnenin mevcut aydýnlatmasýna uyum
gösterir. Otomatik poz kontrolü <d> ve <BULB> için ayný olacaktýr.

1

Çekim modunu <d/BULB>
konumuna getirin.
<W> tuşuna basarak ve <6>
veya <5> kadranını çevirerek <d>
veya <BULB> seçimi yapın.

odaklanýn.
2 Konuya
Çekimden önce AF veya manuel
odakla odaklanýn (s.209-216).
Deklanþör tuþuna yarým bastýðýnýzda,
fotoðraf makinesi geçerli AF moduyla
odaklanýr.

çekin.
3 Videoyu
<B> tuþuna basarak video çekimi

Video kaydý

baþlatýn.
X Video çekilirken ekranýn sað üst
köþesinde “o” iþareti görüntülenir.
Video çekimi durdurmak için tekrar
<B> tuþuna basýn.

Video mikrofonu

Video çekimiyle ilgili önlemler için bkz. s. 228.
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k Video Çekim

Enstantane Öncelikli AE
Çekim modu <s> konumuna ayarlandýðýnda, video çekiminde enstantane hýzýný
manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Parlaklýk ayarýna uyum saðlamak ve standart poz
elde etmek için ISO hýzý ve diyafram deðeri otomatik olarak ayarlanýr.

1

Çekim modunu <s> konumuna
getirin.
<W> tuşuna basarak ve <6>
veya <5> kadranını çevirerek <s>
seçimi yapın.

enstantane hýzýný
2 Ýstediðiniz
ayarlayýn.

Enstantane hýzý

LCD monitörden bakarken <6>
kadranýný çevirin. Ayarlanabilir
enstantane hýzlarý çekim hýzýna <9>
baðlýdýr.
• 6 5 4 : 1/4000 sn. - 1/30 sn.
•87
: 1/4000 sn. - 1/60 sn.

ve videoyu çekin.
3 Odaklanýn
Prosedür “Otomatik Poz Çekimi”
(s.221) için kullanýlan 2. ve 3.
adýmlarla aynýdýr.

Pozlamadaki deðiþiklikler kaydedileceði için video çekimi sýrasýnda
enstantane hýzýný deðiþtirmemenizi öneririz.
Hareket bir konunun video çekimi yapýlýrken 1/30 sn. ila 1/125 sn.
aralýðýnda enstantane hýzý kullanmanýzý öneririz. Enstantane hýzý
yükseldikçe konu hareketi daha fazla bulanýklaþýr.
Floresan veya LED aydýnlatma altýnda çekim yaparken enstantane hýzýný
deðiþtirirseniz, görüntü titrek kaydedilebilir.
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k Video Çekim

Diyafram Öncelikli AE
Çekim modu <f> konumuna ayarlandýðýnda, video çekiminde
diyafram deðerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Parlaklýk ayarýna
uyum saðlamak ve standart poz elde etmek için ISO hýzý ve enstantane
hýzý otomatik olarak ayarlanýr.

1

Çekim modunu <f> konumuna
getirin.
<W> tuşuna basarak ve <6>
veya <5> kadranını çevirerek <f>
seçimi yapın.

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

ve videoyu çekin.
3 Odaklanýn
Prosedür “Otomatik Poz Çekimi”
(s.221) için kullanýlan 2. ve 3.
adýmlarla aynýdýr.

Video çekimi sýrasýnda diyafram deðeri deðiþikliði yapmanýz önerilmez.
Çünkü lens diyaframý sürücüsünden kaynaklanan pozlama deðiþiklikleri de
kayda geçebilir.
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k Video Çekim

d, s, f ve BULB modlarýnda ISO hýzý
ISO hýzý otomatik olarak ISO 100 - 25600 aralýðýnda ayarlanýr.
[z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarlarý) altýnda, [ISO speed range]’in
(ISO hýzý aralýðý) [Maximum] (Maksimum) ayarý (s.126) d, s ve BULB
modlarýnda [51200/H] olarak ayarlanýrsa, otomatik ISO hýzý ayarý aralýðýnýn
Maksimum seçeneði, H (ISO 51200 eþdeðeri) olarak geniþletilir. [Maximum]
seçeneði [51200] olarak ayarlanmýþ olsa bile, maksimum ISO 25600 hýzýnda
kalýr ve geniþletilemez.
[z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði), [Enable] (Etkin)
(s.150) olarak ayarlanýrsa, ISO hýzý ISO 200 - 25600 aralýðýnda olur.
[z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarlarý) altýnda, [Auto ISO range]
(Otomatik ISO aralýðý) ve [Min. shutter spd.] (Min. enstantane hýzý)
seçenekleri (s.127, 128) video çekim için ayarlanamaz. Ayrýca, s
modunda [ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý) ayarlanamaz.
[ISO speed range]’in (ISO hýzý aralýðý) [Minimum] seçeneði [L (50)] olarak ayarlanýr
ve fotoðraf çekiminden video çekime geçerseniz, otomatik ISO hýzý ayarýnýn video
çekimdeki minimum ayarý ISO 100 olur ve bu, ISO 50 olarak geniþletilemez.

Otomatik Pozlama, Enstantane Öncelikli AE ve Diyafram Öncelikli AE
Hakkýnda Notlar
Pozu (AE kilidi) <A> tuþuna basarak kilitleyebilirsiniz (s.177). Video çekimi
sýrasýnda AE kilidi uyguladýktan sonra, bu kilidi <S> tuþuna basarak iptal
edebilirsiniz. (AE kilidi ayarý <S> tuþuna basýlana kadar korunur.)
Açma/kapama düğmesini <1> konumuna ayarlar ve <5> kadranını
çevirirseniz, poz telafisini ayarlayabilirsiniz.
Deklanþöre yarým basýlýrsa, ekranýn alt kýsmýnda ISO hýzý ve enstantane hýzý
görüntülenir. Bu, fotoðraf çekimi için poz ayarýdýr (s.227). Video çekimi için poz
ayarý görüntülenmez. Video çekimin poz ayarýnýn, fotoðraf çekimininkinden
farklý olduðunu aklýnýzda bulundurun.

LED Iþýðý Donanýmlý bir EX Serisi Speedlite'ýn (Ayrý Satýlýr) Kullanýlmasý
Bu fotoğraf makinesi d, s, f veya BULB modunda video çekimi
yaparken, düşük ışık altında Speedlite’ın LED ışığını otomatik olarak
açan işlevi destekler. Ayrýntýlar için, Speedlite'ýn kullaným kýlavuzuna
baþvurun.
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k Video Çekim

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

1

Çekim modunu <a> konumuna
ayarlayýn
<W> tuşuna basarak ve <6> veya
<5> kadranını çevirerek <a> seçimi
yapın.

hýzýný ayarlayýn.
2 ISO<i>
tuþuna basýn.
X ISO hýzý ayarý LCD monitörde gösterilir.
<6> veya <5> kadranını çevirerek ISO
hızını ayarlayın.
ISO hýzýyla ilgili ayrýntýlar için bir sonraki
sayfaya bakýn.

hýzýný ve diyaframý ayarlayýn.
3 Enstantane
Deklanþör tuþuna yarým basýn ve poz

Enstantane hýzý

Diyafram

seviye göstergesini kontrol edin.
Enstantane hýzýný ayarlamak için <6>
kadranýný çevirin. Ayarlanabilir enstantane
hýzlarý çekim hýzýna <9> baðlýdýr.
•654
: 1/4000 sn. - 1/30 sn.
•87
: 1/4000 sn. - 1/60 sn.
Diyaframý ayarlamak için <5> kadranýný
çevirin.
Enstantane hızı veya diyaframı
ayarlayamazsanız, açma/kapama
düğmesini <1> konumuna getirin,
sonra <6> veya <5> kadranını çevirin.

ve videoyu çekin.
4 Odaklanýn
Prosedür “Otomatik Poz Çekimi”
(s.221) için kullanýlan 2. ve 3.
adýmlarla aynýdýr.
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k Video Çekim

Manuel poz çekimi sýrasýnda ISO hýzý
[Auto] (Otomatik) (A) seçeneðinde ISO hýzý otomatik olarak
ISO 100 - 25600 aralýðýnda ayarlanýr.
ISO hýzýný manuel olarak 1/3 duraklý artýþlarla ISO 100 - 25600 aralýðýnda
ayarlayabilirsiniz. [z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarlarý) altýnda,
[ISO speed range]’in (ISO hýzý aralýðý) [Maximum] (Maksimum) ayarý
[51200/H] seçeneðine ayarlanýrsa, manuel ISO hýzý ayarý aralýðýnýn
Maksimum'u H'ye (ISO 51200 eþdeðeri) olarak geniþletilir. [Maximum]
seçeneði [51200] olarak ayarlanmýþ olsa bile, maksimum ISO 25600
hýzýnda kalýr ve geniþletilemez. [Maximum]'un [H1 (102400)] veya [H2
(204800)] olarak ayarlanmasýyla ISO 102400/204800 seçeneðine kadar
geniþletme yapýlabilir.
[z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði) seçeneði
[Enable] (Etkin) (s.150) olarak ayarlanýrsa, ISO hýzý ayarýný ISO 200 25600 aralýðýnda yapabilirsiniz ([ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý)
ayarýna baðlý olarak).
[z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarlarý) altýnda, [Auto ISO range]
(Otomatik ISO aralýðý) ve [Min. shutter spd.] (Min. enstantane hýzý)
seçenekleri (s.127, 128) video çekim için ayarlanamaz.
ISO 32000/40000/51200 hýzýnda video çekimi yapmak ciddi oranda parazite neden
olacaðý için bu, geniþletilmiþ bir ISO hýzý olarak tasarlandý ([H] olarak görüntülenir).
[ISO speed range]’in (ISO hýzý aralýðý) [Minimum] seçeneði [L (50)] olarak ayarlanýr ve
fotoðraf çekiminden video çekime geçerseniz, manuel ISO hýzý ayarýnýn video
çekimdeki minimum ayarý ISO 100 olur ve bu, ISO 50 olarak geniþletilemez.
Enstantane hýzýnýn veya diyaframýn deðiþtirilmesi veya video çekim sýrasýnda
yakýnlaþtýrma/uzaklaþtýrma yapýlmasý önerilmez; pozlama deðiþebilir veya yüksek ISO
hýzlarýnda parazit oluþabilir.
Hareket bir konunun video çekimi yapýlýrken 1/30 sn. ila 1/125 sn. aralýðýnda
enstantane hýzý kullanmanýzý öneririz. Enstantane hýzý yükseldikçe konu hareketi daha
fazla bulanýklaþýr.
Floresan veya LED aydýnlatma altýnda çekim yaparken enstantane hýzýný
deðiþtirirseniz, görüntü titrek kaydedilebilir.
ISO Otomatik ayarlandýðýnda, ISO hýzýný kilitlemek için <A> tuþuna basýn.
<A> tuþuna bastýðýnýzda ve sonra resmi yeniden oluþturduðunuzda, poz seviye
göstergesi (s.25, 227) üzerinde, pozu <A> tuþuna ilk kez bastýðýnýz zamanki deðerle
karþýlaþtýran poz seviye farkýný görebilirsiniz.
<B> tuþuna basarsanýz, histogramý görüntüleyebilirsiniz.
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k Video Çekim

Bilgi Gösterimi
<B> tuþuna her basýldýðýnda, bilgi gösterimi deðiþir.
AF modu
•d: Canlý mod
•c : Yüz tespiti
Canlý mod
•f:Hýzlý mod
Çekim modu

Resim Stili
Süre kodu
AF noktasý (Canlý mod)

Sürücü

Video kaydý

Beyaz ayarý
Otomatik Iþýk
Ýyileþtirici

Dijital pusula
Büyütme/Büyütme
pozisyonu

Video kaydý
boyutu
Kayýt seviyesi:
Manuel
AE kilidi
Çekim hýzý
Enstantane hýzý
Sýkýþtýrma yöntemi
Diyafram
Seviye ölçer

Pil kontrolü
Çekim modu
L:Otomatik poz
: Enstantane
Öncelikli AE
: Diyafram Öncelikli

Vurgulama tonu
ISO hýzý
Olasý çekimler
Poz seviyesi
Video çekiminde kalan süre*/Geçen
süre

* Tek bir video klibi için geçerlidir.
<B> tuþuna basarak elektronik seviyeyi görüntüleyebilirsiniz (s.62).
AF modu [u Live mode]'a (Canlý mod) ayarlanýrsa veya fotoðraf makinesi bir
HDMI kablosuyla (s.269) televizyon setine baðlanýrsa, elektronik seviye
görüntülenemez.
Fotoðraf makinesinde kart yoksa, kalan video çekim süresi kýrmýzý renkte
gösterilir.
Video çekimi baþladýðýnda, kalan çekim süresi geçen süreyi göstermeye baþlar.
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k Video Çekim

Video Çekimiyle Ýlgili Notlar
Fotoðraf makinesi bir kamera gibi sürekli olarak otomatik odaklanma yapamaz.
Video çekimde otomatik odaklanma yapılırsa, odak kaybolabilir veya
değişebilir.
Düşük ışık altında video çekim yaparken bir USM lensiyle otomatik olarak
odaklanırsanız, yatay bantlar (parazitler) kaydedilebilir. Elektronik halka
donanımlı bazı lenslerde de manuel odaklanma (MF) sırasında benzer
parazitlenme görülebilir.
Video çekimi sýrasýnda lensi güneþe doðru tutmayýn. Güneþ ýsýsý fotoðraf
makinesinin iç parçalarýna zarar verebilir.
[51: Record func+card/folder sel.] (Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi) altýnda,
[Record func.] (Kayýt iþlevi), [Rec. to multiple] (Çoklu kaydet) (s.114) olarak
ayarlanýrsa, hem Kart 1'e <f> hem de Kart 2'ye <g> video kaydý yapýlamaz.
[Rec. separately] (Ayrý kaydet) veya [Rec. to multiple] (Çoklu kaydet) ayarý
yapýldýðýnda, video [Playback] 8Ýzleme) için ayarlanan karta kaydedilir.
<Q> ayarlandýðýnda ve video çekim sýrasýnda ISO hýzý veya diyafram
deðeri deðiþirse, beyaz ayarý da deðiþir.
Floresan veya LED aydýnlatma altýnda video çekimi yapýlýrsa videoda titreme
oluþabilir.
Video çekim sýrasýnda lensle zumlanmanýz önerilmez. Lensin maksimum
diyaframýnda deðiþiklik olsun veya olmasýn, lensle zumlanmak poza zarar
verebilir. Pozdaki deðiþimler de kayda geçebilir.
Video çekimle ilgili önlemler için bkz. s. 243 ve 244.
Gerekirse s. 217 ve 218'daki Canlý Görünüm çekimiyle ilgili önlemler
kýsmýný da okuyun.

[z4] ve [z5] sekmeleri altýndaki videoyla iliþkili ayarlar (s.241).
Her video çekiminde bir video dosyasý kaydedilir. Dosya boyutu 4 GB'ý
aþarsa, yeni bir dosya oluþturulur.
Video görüntüsün görüþ alaný yakl. %100'dür (video kayýt boyutu [A]
olarak ayarlandýðýnda).
<p> tuþuna basarak da görüntüye odaklanabilirsiniz.
Video çekim sýrasýnda odaklanmak için <p> tuþuna basýn.
Deklanþör tuþuna basarak çekim yapamazsýnýz.
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Video Çekimiyle Ýlgili Notlar
[z5: Movie shoot. btn] (Video çekim düðmesi) altýnda, [V/o]
seçimi yapýlýrsa, video çekimini baþlatmak veya durdurmak için
deklanþör tuþuna tam basabilirsiniz (s.242).
Fotoðraf makinesinin yerleþik mikrofonu mono ses kaydý yapar (s.221).
3,5 mm mini fiþli bir stereo mikrofonu (piyasada mevcuttur) fotoðraf
makinesinin harici mikrofon IN terminaline (s.21) baðlarsanýz, stereo ses
kaydý yapabilirsiniz.
Tam þarjlý Pil Paketi LP-E4N ile toplam video çekim süresi þöyledir: Yakl.
2 s. 10 dk.; oda sýcaklýðýnda (23°C/73°F) ve yakl. 2 saat; düþük
sýcaklýklarda (0°C/32°F).
2011'in ikinci yarısından sonra lanse edilen güç odak modu donanımlı bir
(süper) telefoto lensi kullanıldığında, video çekim sırasında güç
odaklanması yapılabilir.

Final Görüntü Simülasyonu
Final görüntü simülasyonu görüntü üzerinde Resim Stili, beyaz ayarý vb.
gibi efektlerin görülmesini saðlayan bir iþlevdir.
Video çekimi sýrasýnda, ekrandaki görüntüde aþaðýda listelenen
ayarlarýn efektleri otomatik olarak yansýtýlýr.
Videolar için final görüntü simülasyonu
Resim Stili
* Netlik, kontrast, renk doygunluðu ve renk tonu gibi ayarlar yansýtýlýr.

Beyaz ayarý
Beyaz ayarý düzeltisi
Poz
Alan derinliði
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
Periferik aydýnlatma düzeltisi
Kromatik bozulma düzeltisi
Vurgulama tonu önceliði
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Fotoðraf Çekimi
Video çekimi sýrasýnda, deklanþör
tuþuna tam basarak fotoðraf
çekebilirsiniz.

Video çekim sýrasýnda fotoðraf çekilmesi
Video çekimi sýrasýnda bir fotoðraf çekilirse, video çekiminde
yaklaþýk 1 sn.'lik duraklama olur.
Çekilen fotoðraf karta kaydedilir ve ekranda Canlý Görünüm resmi
görüntülendiðinde video çekimi otomatik olarak devam eder.
Video ve fotoðraf karta ayrý dosyalar olarak kaydedilir.
[Record func.] (Kayýt iþlevi) (s.114), [Standard] veya [Auto switch
card] (Otomatik kart deðiþtir) olarak ayarlanýrsa, video ve fotoðraflar
ayný karta kaydedilir. [Rec. separately] (Ayrý kaydet) veya [Rec. to
multiple] (Çoklu kaydet) ayarý yapýldýðýnda, videolar [Playback]
(Ýzleme) için ayarlanan karta kaydedilir. Fotoðraflar, kaydedildikleri
kartýn görüntü kalitesine sahip olurlar.
Fotoðraf çekimine özgü iþlevler aþaðýda gösterilmiþtir. Diðer iþlevler
video çekim için kullanýlan iþlevlerle aynýdýr.
Ýþlev

Ayarlar

Görüntü Kaydý
Kalitesi

[z2: Img type/size] (Görüntü tipi/boyutu) ve [z2: JPEG
quality] (JPEG kalitesi) ile olduðu gibi.

ISO Hýzý*

• <d/s/f/BULB>: ISO 100 - 25600
• <a>: Bkz. “Manuel poz çekiminde ISO hýzý” s. 226.

Poz Ayarý

• <d/BULB>: Enstantane hýzý ve diyaframý otomatik olarak
ayarlanýr.
• <s> : Enstantane hýzý manuel ve diyafram otomatik
olarak ayarlanýr.
• <f>: Diyafram manuel ve enstantane hýzý otomatik
olarak ayarlanýr.
• <a> : Enstantane hýzý ve diyafram manuel ayarlanýr.

* Vurgulama tonu önceliði ayarý yapýlýrsa, ISO hýzý aralýðý ISO 200'den
baþlar.
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AEB kullanýlamaz.
Bir harici Speedlite takýlsa bile patlamaz.
Video çekilirken sürekli fotoðraf çekimi yapýlabilir. Ancak, çekilen
görüntüler ekranda görüntülenmez. Fotoðraf görüntü kaydý kalitesine,
sürekli çekim sýrasýnda çekim sayýsýna, kart performansýna vb. baðlý
olarak video çekim otomatik olarak durabilir.
[z5: Movie shoot. btn] (Video çekim düðmesi) [V/o] olarak
ayarlanýrsa fotoðraf çekimi yapýlamaz.

Video çekim sýrasýnda sürekli fotoðraf çekimi yapmak isterseniz, yüksek
hýzda bir kart kullanmanýzý öneririz. Fotoðraflar için daha küçük bir
görüntü kalitesini kullanmanýzý ve daha az sürekli fotoðraf çekimi
yapmanýzý da öneririz.
Tüm sürücü modlarýnda fotoðraf çekimi yapabilirsiniz.
Video çekimine baþlamadan önce otomatik zamanlayýcý kullanýlabilir.
Video çekimi sýrasýnda kullanýlýrsa, otomatik zamanlayýcý düðmesi tek
görüntü çekimine geçer.
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Çekim Ýþlevi Ayarlarý
W / f / R / S / i / O / B Ayarlarý
Resim LCD monitörde görüntülenirlen <W>, <o>, <S>,
<i>, <O>, veya <B> tuşuna basaranız, LCD monitörde ayar
ekranı görüntülenir ve <6> veya <5> kadranını çevirerek ilgili işlevi
ayarlayın.
f ayarý yapýldýðýnda, <S> tuþuna basarak AF alaný seçim modunu
veya AF noktasýný seçebilirsiniz. Prosedür aynen vizörlü çekimde
olduðu gibidir. Manuel poz çekimi (s.225) sýrasýnda, <i> tuþuna
basarak ISO hýzýný ayarlayabilirsiniz.
<q> ölçüm modunun ve <y> flaþ poz telafisinin ayarlanamayacaðýný
unutmayýn.

Q Hýzlý Kontrol
Resim LCD monitörde görüntülenirken <Q> tuþuna basarak, aþaðýdaki
ayarlarý yapabilirsiniz: AF modu, sürücü modu, beyaz ayarý, Resim Stili,
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici, video kaydý boyutu ve ses kayýt seviyesi (with
[Sound recording: Manual] (Ses kaydý: Manuel) ayarlandýðýnda).

1 <Q> tuþuna basýn.

X Ayarlanabilir iþlevler ekrana gelir.

2 Bir iþlevi seçin ve ayarlayýn.

Ýþlevi seçmek için <9> kadranýný kullanýn.
X Seçilen iþlevin ayarý ekranýn altýnda görüntülenir.
<5> veya <6> kadranýný çevirerek ayarlayýn.

Video çekim sýrasýnda aþaðýdaki ayarlarý yapýn: Enstantane hýzý, diyafram,
ISO hýzý, poz telafisi ve ses kayýt seviyesi. (Ayarlanabilir iþlevler çekim
moduna ve [Sound recording] (Ses kayýt) ayarýna baðlý olarak deðiþebilir.)
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3Video Kaydý Boyutunun Ayarlanmasý
[z4: Movie rec. size] (Video kaydý
boyutu) seçeneðiyle, videonun görüntü
boyutunu, saniyede çekilecek kare ve
sýkýþtýrma yöntemi ayarlarýný
yapabilirsiniz. Çekim hýzý [53: Video
system] (Video sistemi) ayarýna baðlý
olarak otomatik olarak deðiþir.
Görüntü boyutu
A [1920x1080] : Full High-Definition (Full HD) görüntü kalitesi.
En/boy oraný 16:9 olur.
B [1280x720]
: High-Definition (HD) görüntü kalitesi.
En/boy oraný 16:9 olur.
C [640x480]
: Standard-definition görüntü kalitesi.
En/boy oraný 4:3 olur.
Çekim hýzý (kare/sn.: saniye baþýna kare sayýsý)
6/8 : NTSC televizyon formatýnýn kullanýldýðý bölgeler (Kuzey
Amerika, Japonya, Kore, Meksika, vb.).
5/7 : PAL televizyon formatýnýn kullanýldýðý bölgeler (Avrupa,
Rusya, Çin, Avustralya, vb.).
4
: Genelde sinema için.
Sýkýþtýrma yöntemi
X IPB
: Kayýt için her seferinde birçok kareyi sýkýþtýrýr.
Dosya boyutu ALL-I'den daha küçük olacaðý
için daha uzun süre çekim yapabilirsiniz
W ALL-I (sadece I):Kayýt için her seferinde tek sýkýþtýrýr. Dosya
boyutu IPB seçeneðindekinden daha büyük
olacaðý için, video düzenlemeye daha uygun
olur.
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Toplam Video Kaydý Süresi ve Dakika Baþýna Dosya Boyutu
Video Kaydý
Boyut

Toplam Kayýt Süresi (yakl.)

Dosya
boyutu (yakl.)

4 GB Kart

8 GB Kart

16 GB Kart

654 X

16 dk.

32 dk.

1 s. 4 dk.

235 MB/dk.

654 W

5 dk.

11 dk.

22 dk.

685 MB/dk.

87

X

18 dk.

37 dk.

1 s. 14 dk.

205 MB/dk.

87

W

6 dk.

12 dk.

25 dk.

610 MB/dk.

C 65

X

48 dk.

1 s. 37 dk.

3 s. 14 dk.

78 MB/dk.

A
B

4 GB'tan Büyük Videolar
4 GB'tan büyük bir video çekilse bile, kesinti olmadan kayda devam
edebilirsiniz.
Video çekim yapılırken, video kaydı 4 GB dosya boyutuna
erişmeden yakl. 30 sn. önce, geçen kayıt süresi veya video çekimde
görüntülenen süre kodu yanıp sönmeye başlar. Dosya boyutu 4
GB'a erişene kadar çekim yapmaya devam ederseniz, otomatik
olarak yeni bir video dosyası oluşturulur ve geçen süre veya süre
kodu artık yanıp sönmez.
Video izlenirken, her video dosyasýný ayrý ayrý izlemeniz gerekir.
Video dosyalarý otomatik olarak peþ peþe izlenmez. Video izleme
tamamlandýktan sonra, bir sonraki videoyu seçerek izleyin.
Video Çekim Süresi Limiti
Bir video klip için maksimum kayýt süresi 29 dk. 59 sn.'dir. Video
kaydý süresi 29 dk. 59 sn.'yi aþarsa, video kaydý otomatik olarak
durdurulur. <B> tuþuna basarak video kaydýný tekrar
baþlatabilirsiniz. (Yeni bir video dosyasý kaydedilir.)
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Fotoðraf makinesinin iç sýcaklýðý yükselirse, bir önceki sayfada belirtilen
maksimum kayýt süresi dolmadan da çekim durdurulabilir (s.243).
[Record func.] (Kayýt iþlevi) seçeneði [Auto switch card] (Otomatik kart
deðiþtir) olarak ayarlanýrsa, video çekim sýrasýnda otomatik olarak kart
deðiþimi yapýlamaz.

Full HD 1080 Hakkýnda
Full HD 1080, 1080 dikey piksel (tarama çizgisi) özellikli
High-Definition ile uyumluluðu gösterir.
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3 Ses Kaydý Ayarý
Yerleþik mono mikrofonu veya piyasadan
temin edilebilir stereo mikrofonu
kullanarak ses kaydýyla birlikte video
kaydý yapabilirsiniz. Ses kayýt seviyesini
istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Ses kaydýný [z4: Sound recording]
(Ses kaydý) ile ayarlayýn.

Ses Kaydý/Ses Kayýt Seviyesi
[Auto] (Otomatik) :Ses kaydý seviyesi otomatik olarak ayarlanýr.
Otomatik seviye kontrolü, ses seviyesine göre otomatik
olarak devreye girer.
[Manual] (Manuel) :Ýleri düzeyde kullanýcýlar içindir. Ses kayýt seviyesini
mevcut 64 seviyeden birine getirebilirsiniz. [Rec. level]
(Kayýt seviyesi) seçimi yapýn ve <5> kadranýný çevirerek
ses seviyesini ayarlarken seviye ölçere bakýn. Pikleme
tutma göstergesine (yakl. 3 sn.) bakarken, seviye ölçer en
yüksek ses seviyelerinin sað tarafýnda bazen “12” (-12
dB) iþaretini yakacak kadar yükselecek þekilde ayar
yapýn. “0” seviyesi aþýlýrsa seste bozulma olur.
[Disable] (Devre dýþý) :Ses kaydý yapýlmaz.

Rüzgar Filtresi
[Enable] (Etkin) olarak ayarlanýrsa, rüzgarlý dýþ mekan çekimlerinde
kullanýldýðýnda rüzgar gürültüsünü azaltýr. Bu özellik sadece yerleþik
mikrofonlar çalýþýr.
[Enable] (Etkin) ayarý yapýlmasý durumunda düþük bas seslerin de
bastýrýlacaðýný unutmayýn. Bu nedenle rüzgarlý olmayan havalarda
çekim yaparken bu iþlevi [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlayýn.
[Enable] (Etkin) ayarýnda olduðundan daha doðal bir ses kaydý
yapacaktýr.
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Mikrofonun kullanýlmasý
Yerleþik mikrofon mono ses kaydý yapar. Minyatür stereo fiþli (3,5
mm) bir harici stereo mikrofon (piyasada mevcuttur) fotoðraf
makinesinin harici mikrofon IN terminaline (s.21) baðlanýrsa, stereo
ses kaydý yapýlabilir. Bir harici mikrofon baðlandýðýnda, ses kaydý
otomatik olarak harici mikrofona geçer.

L (sol) ve R (sað) arasýnda ses kayýt dengesi ayarý yapýlamaz.
Hem L hem de R'den 48 kHz/16 bit örnekleme oranýnda ses kaydý yapýlýr.
[z5: Silent Control] (Sessiz Kontrol) seçeneði [Enable h] (Etkin)
(s.238) olarak ayarlanýrsa, <h> dokunmatik padiyle ses kayýt seviyesini
ayarlayabilir ve video çekim sýrasýnda iþlem sesini azaltabilirsiniz.
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3 Sessiz Kontrol
Bu iþlev video çekimi sýrasýnda ISO hýzýný, ses kayýt seviyesini, vb.
sessiz bir þekilde deðiþtirmek istediðiniz kullanýþlýdýr.
[z5: Silent Control] (Sessiz Kontrol)
seçeneði [Enable h] (Etkin) olarak
ayarlandýðýnda, Hýzlý Kontrol Kadranýnýn
iç halkasýndaki dokunmatik padi <h>
kullanabilirsiniz.
Fotoðraf makinesini <h> üstüne, altýna,
soluna veya saðýna dokunarak sessiz
çalýþtýrabilirsiniz.
Video çekimi sýrasýnda <Q> tuþuna
basarak Hýzlý Kontrol ekranýný
görüntüleyebilir ve <h> ile ayarlarý
deðiþtirebilirsiniz.
Ayarlanabilir
Ýþlevler
1. Enstantane
hýzý

Çekim Modu
d/B

s

f

a

–

k

–

k

2. Diyafram

–

–

k

k

3. ISO hýzý

–

–

–

k

4. Poz telafisi

k

k

k

–

5. Ses kayýt
seviyesi

k

k

k

k

[z5: Silent Control] (Sessiz Kontrol), [Enable h] (Etkin) olarak
ayarlanýrsa, video çekim sýrasýnda <5> Hýzlý Kontrol kadranýný
kullanarak ses kayýt seviyesini ayarlayamazsýnýz.
<h> ile sessiz bir þekilde diyafram deðiþikliði yapsanýz bile, kaydedilen
videoya lens diyafram sürücüsü sesi geçecektir.
<h> üzeri ýslak veya kirliyse, dokunmatik iþlem yapýlamayabilir. Bu
durumda <h> üzerini temiz bir bezle silin. Yine iþe yaramazsa, biraz
bekleyin ve tekrar deneyin.
Video çekiminden önce <h> padini kullanarak Hýzlý Kontrol ve [Rec. level]
(Kayýt seviyesi) ekranlarýnda ses kayýt seviyesini ayarlayabilirsiniz.
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Süre kodu, video çekimi yapýlýrken video
ve sesi senkronize etmek için otomatik
olarak kaydedilen bir süre referansýdýr. Bu,
her zaman aþaðýdaki birimlerde kaydedilir:
saat, dakika, saniye ve kare. Aslen video
düzenlemesi sýrasýnda kullanýlýr.
Set the time code with [z5: Time code].

Ýlerleme
[Rec run]
: Süre kodu sadece video çekimi sırasında ilerler.
[Free run] (Serbest Ýlerleme) :Süre kodu video çekimi yapýlsa da yapýlmasa
da ilerler.

Süre Ayarýný Baþlat
Süre kodunun baþlama zamanýný belirleyebilirsiniz.
[Manual input setting] (Manuel giriþ ayarý) :Saat, dakika, saniye ve kare
ayarýný istediðiniz gibi yapabilirsiniz.
[Reset] (Sýfýrla)
: [Manual input setting] (Manuel giriþ ayarý) ve
[Set to camera time] (Makine saatine ayarla) ile
yapýlan süre ayarý 00:00:00:00 olarak sýfýrlanýr.
[Set to camera time] (Makine saatine ayarla) :Saat, dakika ve saniye
ayarýný makinenin yerleþik saatine göre ayarlar.
“Kare” ayarý 00 olur.

Video Çözünürlüðü Deðeri
Video çekim ekranýnda görüntülenecek öðeleri seçebilirsiniz.
[Rec time] (Kayýt süresi) :Video kaydý baþlangýcýndan itibaren geçen kayýt
süresini belirtir.
[Time code] (Süre kodu) :Video kaydý sýrasýndaki süre kodunu belirtir.
Video çekim sýrasýnda fotoðraf çekimi yapýldýðýnda, gerçek süre ile süre
kodu arasýnda farklýlýk oluþur.
[Free run] (Serbest Ýlerleme) seçimi yapýldýðýnda ve saat, saat dilimi veya
gün ýþýðýndan tasarruf ayarý yapýldýðýnda (s.40) süre kodu etkilenmez.
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[Movie rec count] (Video kayýt sayacý) ayarýndan baðýmsýz olarak, süre
kodu her zaman video dosyasýna kaydedilir.

Video Ýzleme Sayacý
Video izleme ekranýnda görüntülenecek öðeleri seçebilirsiniz.
[Rec time] (Kayýt süresi) :Video izlemesi sýrasýnda kayýt süresini ve
izleme süresini görüntüler.
[Time code] (Süre kodu) :Video izleme sýrasýndaki süre kodunu gösterir.
[Time code] (Süre kodu)

Video çekimi sýrasýnda

Video izleme sýrasýnda

[Movie play count] (Video izleme sayacý) ayarýný [z5 (movie): Time code]
(Süre kodu) içinde veya [x3: Movie play count] (Video izleme sayacý)
içinde deðiþtirirseniz, diðer ayar da otomatik olarak deðiþir.
Video izleme veya video çekim sýrasýnda “kare” seçeneði görüntülenmez.

Kare Düþürme
Çekim hızı ayarı <6> (29,97 kare/sn) veya <8> (59,94 kare/sn)
olarak ayarlanırsa, süre kodunun kare sayısı, gerçek süre ile süre kodu
arasında bir belirsizlik olmasına neden olabilir.Bu farklýlýk otomatik
olarak düzeltilir. Bu düzeltme iþlevine kare düþürme denir.
[Enable] (Etkin) :Süre kodu sayýlarý atlanarak farklýlýk otomatik olarak
düzeltilir.
[Disable] (Devre dýþý) :Farklýlýk düzeltilmez.
Çekim hýzý 4 (23,976 kare/sn.) olarak ayarlanýrsa, kare düþürme iþlevi
etkili olmaz.

240

H112_SEC07.fm Page 241 Monday, June 25, 2012 3:57 PM

3 Menü Ýþlevi Ayarlarý
[z4] Menüsü
[Movies] (Video) seçimi ([z4: LV z/
k set.] altýnda) seçildiðinde, video
çekim için [z4] [z5] sekmeleri
görüntülenir. Menü seçenekleri þöyledir:

AF modu
AF modlarý sf. 209-215'te açýklanan ile aynýdýr. [Live mode] (Canlý
mod), [u Live mode] (Canlý mod) veya [Quick mode] (Hýzlý mod)
seçimi yapabilirsiniz. Hareketli bir konuya sürekli odaklanma
yapýlamayacaðýný unutmayýn.
AF modu [Quick mode] (Hýzlý mod) olarak ayarlansa bile, video
çekim sýrasýnda [Live mode] (Canlý mod) olarak deðiþir.
Kýlavuz gösterimi
[3x3 l] veya [6x4 m] ile kýlavuz çizgileri görüntüleyerek dikey ve
yatay çekimde kullanabilirsiniz. Ayrýca [3x3+diag n] ile kýlavuzu
diyagonal çizgilerle birlikte görüntüleyebilir ve daha iyi kompozisyon
elde etmek için konu üzerindeki kesitleri hizalayabilirsiniz.
Video kaydý boyutu
Video kayýt boyutunu (görüntü boyutu, çekim hýzý ve sýkýþtýrma
oraný) ayarlayabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s. 233 ila 235.
Ses kaydý
Ses kaydý ayarlarýný yapabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s. 236 ve 237.
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3 Menü Ýþlevi Ayarlarý

Sessiz LV çekim
Bu iþlev tüm fotoðraf çekimlerine uygulanabilir. Ayrýntýlar için bkz. s.
208.
Ölçüm zamanlayýcý
Poz ayarlarýnýn görüntülenme süresini deðiþtirebilirsiniz (AE kilidi
süresi).

[z5] Menüsü

Süre kodu
Süre kodunu ayarlayabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s. 239 ve 240.
Sessiz Kontrol
[Enable h] (Etkin) ayarlandýðýnda, dokunmatik padi <h> ve Hýzlý
Kontrol ekranýný kullanarak video çekim sýrasýnda ayarlarý sessizce
deðiþtirebilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s. 238.
Video çekim tuþu
[V/o] seçeneði ayarlandýðýnda, <B> tuþuna basmak dýþýnda,
deklanþör tuþuna tam basarak veya Uzaktan Kumanda Düðmesi
RS-80N3 (ayrý satýlýr) ya da Uzaktan Sayaç Kontrolörü TC-80N3
(ayrý satýlýr) takýlarak video kaydý baþlatýlýp/durdurulabilir (s.179).
Ancak [V/o] ayarlandýðýnda, fotoðraf çekimi yapýlamaz (s.230).
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Video Çekimiyle Ýlgili Önlemler
Beyaz <s> ve Kýrmýzý <E> Ýç Sýcaklýk Uyarýsý Simgeleri

Uzun süre video çekimi yapýldýðý için veya yüksek ortam sýcaklýðý
nedeniyle fotoðraf makinesinin iç ýsýsý yükselirse, beyaz bir simge <s>
görüntülenir. Bu simge görüntülenirken bir video çekimi yaparsanýz bile
video görüntü kalitesi pek etkilenmez. Ancak, fotoðraf çekimi yaparsanýz,
fotoðrafýn görüntü kalitesinde bozulma olur. Fotoðraf çekimini bir süre
durdurmalý ve fotoðraf makinesinin soðumasýna izin vermelisiniz.
Ekranda <s> simgesi gösterilirken fotoðraf makinesinin iç sýcaklýðý
yükselmeye devam ederse, bu sefer kýrmýzý renkte bir <E> simgesi
yanýp sönebilir. Bu yanýp sönen simge, video çekiminin kýsa süre içinde
otomatik olarak durdurulacaðýný belirtir. Bu durumda, fotoðraf
makinesinin iç sýcaklýðý düþene kadar yeniden çekim yapamazsýnýz.
Cihaz gücünü kapatýn ve bir süre fotoðraf makinesinin soðumasýný
bekleyin.
Yüksek sýcaklýkta uzun süre video çekim yapýlmasý <s> ve <E>
simgelerinin daha erken görüntülenmesine neden olabilir. Çekim
yapmýyorsanýz makineyi kapatýn.
Kayýt ve Görüntü Kalitesi

Takýlan lenste bir Görüntü Sabitleyici varsa, Görüntü Sabitleyici
deklanþör tuþuna yarým basmasanýz bile her zaman çalýþýr. Görüntü
Sabitleyici pil gücünden yer ve toplam kayýt süresini veya olasý çekim
sayýsýný azaltabilir. Tripod kullanýyorsanýz veya Görüntü Sabitleyici
gerekli deðilse, IS düðmesini <2> olarak ayarlamalýsýnýz.
Yerleþik mikrofon fotoðraf makinesi iþlemlerinin sesini de kaydeder.
Piyasadan temin edilen bir harici mikrofonun kullanýlmasý, parazit kaydýný
önler (veya azaltýr).
Fotoðraf makinesinin IN terminaline harici mikrofon dýþýnda bir þey
baðlamayýn.
Resimde çok parlak bir ışık kaynağı varsa, parlak alan LCD monitörde
karanlık görünebilir. Videolarda neredeyse LCD monitörde göründüğü
gibi kaydedilir.
Düşük ışık altında, görüntüde parazit veya düzensiz renkler oluşabilir.
Videolarda, parlak alanlar neredeyse LCD monitörde göründüğü gibi
kaydedilir.
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Video Çekimiyle Ýlgili Önlemler
Kayýt ve Görüntü Kalitesi

Düþük yazma hýzýna sahip bir kart kullanýrsanýz, video
çekimi sýrasýnda ekran saðýnda beþ seviyeli bir gösterge
görüntülenir. Bu, þimdiye kadar karta ne kadar veri
yazýldýðýný belirtir (kalan dahili ara bellek kapasitesini
gösterir). Kart hýzý düþükse bu gösterge daha hýzlý bir þekilde
yukarý doðru çýkar. Gösterge tamamen dolduðunda video
kaydý otomatik olarak durdurulur.
Gösterge
Kartý yazma hýzý yüksekse, gösterme hiç gösterilmez veya
seviyesi (eðer gösterilirse) çok yavaþ artar. Kartýn yazma
hýzýnýn yeterli olup olmadýðýný görmek için önce birkaç deneme çekimi
yapýn.
Video Çekimi Sýrasýnda Fotoðraf Çekimi

Fotoðraflarýn görüntü kalitesi hakkýnda bilgi edinmek için bkz. “Görüntü
Kalitesi” s. 217.
Ýzleme ve Televizyon Baðlantýsý

Otomatik poz çekiminde, enstantane öncelikli AE veya diyafram öncelikli
AE modlarýnda, video çekim sýrasýnda parlaklýk deðiþirse, videoda geçici
olarak donma görülebilir. Bu durumda, manuel pozla video çekin.
Fotoðraf makinesini bir televizyon setine baðlar (s.269, 272) ve video
çekerseniz, çekim sýrasýnda televizyondan ses çýkýþý olmaz. Ancak,
iþlem sesleri düzgün þekilde kaydedilir.
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8
Görüntü Ýzleme
Bu bölümde fotoðraflarýn ve videolarýn nasýl izleneceði
ve silineceði, bunlarýn bir televizyon ekranýnda nasýl
izleneceði ve izlemeyle iliþkili diðer iþlevler
anlatýlmaktadýr.

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

1

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

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

izlemesinden çýkýn.
3 Görüntü
<x> tuþuna basarak görüntü
izlemesinden çýkýn ve çekime hazýr
duruma geri dönün.

3 Kýlavuz Gösterimi
Tek tek görüntü izlemeyle izleme
sýrasýnda görüntü üzerinde kýlavuz
görüntüleyebilirsiniz.
[33: Playback grid] (Ýzleme kýlavuzu)
ile [3x3 l], [6x4 m] veya [3x3+diag
n] seçimi yapabilirsiniz.
Bu iþlev, görüntülerdeki eðikliði ve
kompozisyonu kontrol etmek için
kullanýþlýdýr.

Video izlenirken kýlavuz gösterilmez.
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B: Çekim Bilgileri Ekraný
Fotoðraflar için Örnek Bilgiler
AF Mikro ayar
Poz telafi miktarý

Resimleri korumaya al
Derecelendirme
Sesli not

Flaþ poz telafisi miktarý
Diyafram
Enstantane hýzý

Klasör numarasý – Dosya
Kart
Histogram
(Parlaklýk/RGB)
FE Mikro Ayarý

Poz ölçüm modu
Çekim modu

AE Mikro Ayarý

ISO hýzý
Görüntü boyutu
Ýzleme sayýsý/
Kayýtlý toplam
görüntü
Vurgulama tonu

<P> ayarlandýðýnda
renk sýcaklýðý
Beyaz ayarý düzeltisi
Çekim tarihi ve saati
Beyaz ayarý
Renk alaný
Resim Stili/Ayarlar

Dosya boyutu
* RAW+JPEG görüntü kalitesiyle çekim yaparken, RAW görüntünün dosya boyutu
gösterilir.
* Flaþ poz telafisi kullanmadan flaþlý çekim yaparken ekranda <0> görüntülenir.
* Çoklu pozlu fotoðraflar için <P> görüntülenir.
* Video kaydý sýrasýnda çekilen fotoðraflar için <G> görüntülenir.
* Fotoðraf makinesinin RAW iþleme iþleminden geçen veya yeniden
boyutlandýrýlan ve sonra kaydedilen JPEG resimler için <u> simgesi
görüntülenir.
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B: Çekim Bilgileri Ekraný

Videolar için Örnek Bilgiler
Çekim süresi, Ýzleme süresi/Süre kodu
Ýzleme

Enstantane hýzý
Diyafram

Çekim modu
Video kaydý
boyutu
Çekim hýzý

Video dosya
Sýkýþtýrma yöntemi

Vurgulama Uyarýsý Hakkýnda
[33: Highlight alert] (Vurgulama uyarýsý), [Enable] (Etkin) olarak
ayarlandýðýnda, aþýrý pozlanan vurgulamaalanlarý yanýp söner. Aþýrý
pozlanan alanlarda daha fazla görüntü ayrýntýsý elde etmek için poz
telafisini negatif bir deðere getirin ve yeniden çekim yapýn.
AF Noktasý Gösterimi
[33: AF point disp.] (AF noktasý gösterimi), [Enable] (Etkin)
olarak ayarlanýrsa, odaklanmayý gerçekleþtiren AF noktasý kýrmýzý
renkte gösterilir. Otomatik AF noktasý seçimi kullanýlmýþsa, birden
fazla AF noktasý gösterilebilir.
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B: Çekim Bilgileri Ekraný

Histogram Hakkýnda
Parlaklýk histogramý poz seviyesinin nasýl daðýldýðýný ve genel
parlaklýðý gösterir. RGB histogramý, renk doygunluðunun ve renk
geçiþlerinin kontrol edilmesi içindir. Ekran [33: Histogram] ile
deðiþtirilebilir.
[Brightness] (Parlaklýk) Ekraný
Örnek Histogramlar
Bu histogram, görüntünün parlaklýk seviyesi
daðýlýmýný gösteren bir grafiktir. Yatay eksen,
parlaklýk seviyesini (sola doðru koyulaþýr, saða
Koyu resim
doðru parlaklaþýr) gösterirken, dikey eksen her
bir parlaklýk seviyesinde kaç pikselin
bulunduðunu belirtir. Sola doðru daha fazla
piksel varsa resim karanlýk demektir. Saða
Normal parlaklýk
doðru daha fazla piksel varsa resim parlak
demektir. Solda çok fazla sayýda piksel varsa,
gölgeli alanlardaki ayrýntýlar kaybolur. Saðda
Parlak resim
çok fazla sayýda piksel varsa, vurgulanan
alanlardaki ayrýntýlar kaybolur. Bunun arasýnda
bir renk geçiþi saðlanacaktýr. Görüntüyü ve parlaklýk histogramýný
kontrol ederek, poz seviyesindeki eðilimi ve genel renk geçiþi
durumunu görebilirsiniz.
[RGB] Ekraný
Bu histogram, görüntüdeki her birincil rengin (RGB veya kýrmýzý,
yeþil ve mavi) daðýlýmýný gösteren bir grafiktir. Yatay eksen, rengin
parlaklýk seviyesini (sola doðru koyulaþýr, saða doðru parlaklaþýr)
gösterirken, dikey eksen her bir rengin parlaklýk seviyesinde kaç
pikselin bulunduðunu belirtir. Sola doðru daha fazla piksel varsa
resim karanlýk ve renk daha az belirgin demektir. Saða doðru daha
fazla piksel varsa resim parlak ve renk belirgin demektir. Solda çok
fazla sayýda piksel varsa, ilgili renk bilgisi eksik kalacak demektir.
Saðda çok sayýda piksel varsa, renk geçiþsiz ve aþýrý doygun olacak
demektir. Görüntünün RGB histogramýný kontrol ederek, renk
doygunluðunu, renk geçiþi durumunu ve beyaz ayarý eðilimini
görebilirsiniz.
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x Görüntülerin Hýzla Taranmasý
H Tek Ekranda Birden Fazla Resmin Görüntülenmesi (Ýndeks Ekraný)
Tek bir ekranda dört veya dokuz resim görüntüleyen indekste
görüntüleri hýzla arayabilirsiniz.

1

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

ekranýna geçin.
2 Ýndeks
<6> kadranını saat yönü tersine çevirin.
X 4 resimlik indeks ekraný görünür. Seçili
resim mavi bir çerçeveyle vurgulanýr.
<6> kadranını saat yönü tersine
çevirmeye devam ederseniz, 9 resimlik
indeks ekranı görüntülenir. <6>
kadranı saat yönünde çevrilirse 9
resimlikten 4 resimliğe ve sonra 1
resimliğe geçilebilir.

Ä

Ä
resim seçin.
3 Bir<5>
kadranýný çevirerek mavi
çerçeveyi taþýyýn ve görüntüyü seçin.
<u> tuþuna basarak [6u]
simgesini kapatýn, sonra <6>
kadranýný çevirerek bir sonraki ya da
önce ekrana geçin.
Ýndeks ekranýnda <0> tuþuna basýn. Seçili
görüntü, tek resim olarak görüntülenir.
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x Görüntülerin Hýzla Taranmasý

I

Resimler Arasýnda Atlayýn (Atlamalý Ekran)

Tek tek resim görüntülemede, <6> kadranını çevirerek, seçilen atlama
yöntemine göre, resimler arasında ileri-geri atlanabilir.

1

[Image jump w/6] seçimi yapýn.
[32] sekmesi altýnda, [Image jump w/6]
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

yöntemini seçin.
2 Atlama
<5> kadranýný çevirerek atlama
yöntemini seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
d: Resimleri teker teker gösterir
e: 10 görüntü atlar
f: 100 görüntü atlar
g: Tarihe göre atlar
h: Klasöre göre atlar
i: Sadece videolarý görüntüler
j: Sadece fotoðraflarý görüntüler
k: Resim derecelendirmesine göre
görüntüle (s.256)
<6> kadranını çevirerek
derecelendirmeyi seçin.

tarayýn.
3 Atlayarak
<x> tuþuna basarak görüntüleri
Atlama yöntemi
Ýzleme pozisyonu

izleyin.
Tek tek görüntü izlemede <6>
kadranýný çevirin.

Çekim tarihine göre görüntü aramak için [Date] (Tarih) seçimi yapýn.
Klasöre göre görüntü aramak için [Folder] (Klasör) seçimi yapýn.
Kartta hem [Movies] (Videolar) hem de [Stills] (Fotoğraflar) varsa,
sadece fotoğrafları veya sadece videoları görüntülemeyi seçin.Seçilen
[Rating] (Derecelendirme) ile eþleþen görüntü yoksa, <6> kadraný ile
görüntüler arasýnda ilerleyemezsiniz.
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u Büyütülmüþ Görünüm
Çekmiþ olduðunuz resmi LCD monitörde yakl. 1,5x ila 10x oranýnda
büyütebilirsiniz.

1

Büyütülmüþ alanýn

Görüntüyü büyütün.
Resim izlemesi sýrasýnda (tek tek
izleme), çekim sonrasý gözden
geçirme sýrasýnda ve makine çekime
hazýr durumdayken resim
büyütülebilir.
<u> tuþuna basýn.
X Büyütülmüþ görünüm ekrana gelir.
Büyütülmüþ alan ve [6u] ekranýn
sað alt kýsmýnda gösterilir.
<6> kadraný saat yönünde
çevrildikçe büyütme artar. Resim 10x
oranýna kadar büyütülebilir.
<6> kadraný saat yönü tersine
çevrildikçe büyütme azalýr. Kadran
çevrilmeye devam ederse, indeks
ekranýna geri dönülür (s.251).

etrafýnda kaydýrýn.
2 Görüntü
<9> kadranýný kullanarak
büyütülmüþ görüntüde kaydýrma
yapabilirsiniz.
Büyütülmüþ görünümden çýkmak için
<u> tuþuna veya <x> tuþuna
basýn. Tek tek izleme ekranýnda geri
dönülür.

Büyütülmüþ görünümde <5> kadranýný çevirerek ayný büyütme
seviyesinde bir baþka resme geçebilirsiniz.
Resim, çekimden hemen sonra görüntü gözden geçirmesi sýrasýnda da
büyütülebilir.
Videolar büyütülemez.
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u Büyütülmüþ Görünüm

3 Büyütme Ayarlarý
[33] sekmesi altýnda [Magnificatn
(apx)] (Büyütme (yakl)) seçimi
yapýldýðýnda, baþlangýç büyütmesini ve
büyütülen resmin ilk konumunu
ayarlayabilirsiniz.
1x (büyütme yok)
Resim büyütülmez. Büyütme gösterimi tek tek izlemeyle baþlar.
2x, 4x, 8x, 10x (merkezden büyüt)
Büyütülmüþ gösterim, seçilen büyütme oranýnda resim merkezinden
baþlatýlýr.
Gerçek boyut (seçilen noktadan)
Kayýtlý görüntünün pikselleri yakl. %100'de görüntülenir. Büyütülmüþ
gösterim, odaklanmayý baþarmýþ AF noktasýndan baþlatýlýr. Resim
manuel odaklanma ile çekilmiþse, büyütülmüþ gösterim görüntü
merkezinden baþlar.
Son büyütme ile ayný (merkezden)
Büyütme <x> veya <u> tuþunu kullanarak büyüttüðünüz
gösterimle ayný þekilde olur. Büyütülmüþ gösterim, resmin
merkezinden baþlar.

[Live mode] (Canlý mod) veya [u Live mode] (Canlý mod) (s.209) ile
çekilen görüntülerde, büyütülmüþ gösterim resmin merkezinden baþlar.
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b Resimlerin Döndürülmesi
Ekrandaki resmi istediðiniz yönde döndürebilirsiniz.

1

[Rotate image] (Resmi döndür)
seçimi yapýn.
[31] sekmesi altýnda, [Rotate
image] (Resmi döndür) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

resim seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek döndürmek
istediðiniz resmi seçin.
Ýndeks ekranýnda da bir resim
seçebilirsiniz (s.251).

döndürün.
3 Resmi
<0> tuþuna her basýldýðýnda, resim
saat yönünde þu þekilde döndürülür:
90° → 270° → 0°.
Baþka bir resmi döndürmek için 2. ve
3. adýmlarý tekrarlayýn.
<M> tuþuna basarak menüye geri
dönün.

Dikey çekimler öncesinde [51: Auto rotate] (Otomatik döndür)
seçeneðini [OnzD] (Açýk) (s.283) olarak ayarlarsanýz, resmi yukarýda
açýklandýðý gibi döndürmeniz gerekmez.
Döndürülen resim izleme sýrasýnda döndürülen konumda gösterilmezse,
[51: Auto rotate] (Otomatik döndür) seçeneðini [OnzD] (Açýk) olarak
ayarlayýn.
Videolar döndürülemez.

255

H112_SEC08.fm Page 256 Monday, June 25, 2012 3:58 PM

Ayar Derecelendirmeleri
Resimleri ve videolarý mevcut beþ derecelendirmeden biriyle
derecelendirebilirsiniz: l/m/n/o/p. Bu iþleve derecelendirme denir.

3 Menüyle Derecelendirmeler

1

[Rating] (Derecelendir) seçimi yapýn.
[32] sekmesi altýnda, [Rating]
(Derecelendir) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

resim veya video seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek derecelendirmek
istediðiniz resmi veya videoyu seçin.
<u> tuþuna basar ve <6> kadranýný
saat yönü tersine çevirirseniz, üç resimlik
ekrandan bir resim veya video
seçebilirsiniz. Tek tek görüntü izlemeye
geri dönmek için <6> kadranýný saat
yönünde çevirin.

veya videoyu
3 Resmi
derecelendirin.
<0> tuþuna basýlýnca [s] simgesi
kapanýr.
<5> kadranýný çevirerek bir
derecelendirme seçin.
X Her derecelendirme için derecelendirilen
toplan resim ve video sayýsý hesaba katýlýr.
Baþka bir resmi veya videoyu
derecelendirmek için 2. ve 3. adýmlarý
tekrarlayýn.
<M> tuþuna basarak menüye geri
dönün.
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Ayar Derecelendirmeleri

<J> Tuþunun Kullanýlmasý
[85:J/Kbutton function] seçeneði altýnda [Rating
(Derecelendirme) (J and K disabled)] (s.330) seçimi yapýlýrsa, <J>
tuþuna basarak izleme sýrasýnda resim/video izlemesi yapabilirsiniz.

1

<J> tuþu iþlevini atayýn.
[85:J/Kbutton function]
seçeneðini [Rating (J and
Kdisabled)] olarak ayarlayýn.

izleyin.
2 Görüntüyü
<5> kadranýný çevirerek
derecelendirmek istediðiniz resmi
veya videoyu seçin.

veya videoyu
3 Resmi
derecelendirin.
<J> tuþuna her basýldýðýnda
derecelendirme iþareti deðiþir: l/
m/n/o/p/Hiçbiri.
Baþka bir resmi veya videoyu
derecelendirmek için 2. ve 3. adýmlarý
tekrarlayýn.
Ayný derecelendirmeye sahip en fazla 999 resim görüntülenebilir. Ayný
derecelendirmeye sahip 999'dan fazla görüntü varsa, bu derecelendirme
için [###] görüntülenir.

Derecelendirmenin avantajlarýndan yararlanýn
[32: Image jump w/6] ile sadece belirli bir derecelendirmeye sahip
resim ve videolarý görüntüleyebilirsiniz.
[32: Slide show] (Slayt gösterisi) ile sadece derecelendirilmiþ resimleri
ve videolarý görüntüleyebilirsiniz.
Digital Photo Professional (size verilen yazýlým, s.410) ile sadece sadece
belirli bir derecelendirmeye sahip resimleri ve videolarý seçebilirsiniz.
Windows Vista ve Windows 7 ile dosya bilgileri ekranýnýn parçasý olarak
veya saðlanan görüntüleme bölümünde her dosyanýn
derecelendirmesini görebilirsiniz.
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Q Ýzleme Sýrasýnda Hýzlý Kontrol
Ýzleme sýrasýnda <Q> tuþuna basarak þu ayarlarý yapabilirsiniz: [K:
Protect images, b: Rotate image, 9: Rating, R: RAW image
processing (RAW images only), S: Resize (JPEG image only), :
Highlight alert, : AF point display, e: Image jump w/6].
Videolar için sadece koyu renkli iþlevler ayarlanabilir.

1

<Q> tuþuna basýn.
Görüntü izlemesi sýrasýnda <Q>
tuþuna basýn.
X Hýzlý Kontrol ekraný görüntülenir.

iþlevi seçin ve ayarlayýn.
2 Bir<9>
kadranýný yukarý/aþaðý eðerek
bir iþlev seçin.
X Seçilen iþlevin ayarý ekranýn altýnda
görüntülenir.
<5> kadranýný çevirerek iþlevi
ayarlayýn.
RAW görüntü iþleme ve Yeniden
Boyutlandýrma için <0> tuþuna
basýn ve iþlevi ayarlayýn. Ayrýntýlar
için, RAW görüntü iþlemeyle ilgili s
286 ve Yeniden Boyutlandýrma için s.
291. Ýptal etmek için <M> tuþuna
basýn.

çýkýn.
3 Ayardan
Hýzlý Kontrol ekranýndan çýkmak için
<Q> tuþuna basýn.
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Q Ýzleme Sýrasýnda Hýzlý Kontrol

Bir resmi döndürmek için [51: Auto rotate] (Otomatik döndür) seçeneðini
[OnzD] (Açýk) olarak ayarlayýn. [51: Auto rotate] (Otomatik döndür)
seçeneði [OnD] (Açýk)veya [Off] (Kapalý) olarak ayarlanýrsa, [b Rotate
image] (Resmi döndür) ayarý resme kaydedilir ancak fotoðraf makinesi
resmi ekranda döndürmez.
Ýndeks izleme sýrasýnda <Q> tuþuna basýlýrsa, tek tek izlemeye geçilir
ve Hýzlý Kontrol ekraný görüntülenir. <Q> tuþuna tekrar basarak indeks
ekranýna geri dönebilirsiniz.
Baþka bir fotoðraf makinesiyle çekilmiþ görüntüler için ayarlanabilecek
iþlevler sýnýrlý olabilir.
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k Videolarýn Tadýný Çýkarýn
Videolarý þu üç þekilde izleyebilirsiniz:

Televizyonda Ýzleme

(s.269, 272)

Size verilen AV kablosunu veya HDMI
Kablosu HTC-100'ü (ayrý satýlýr)
kullanarak fotoðraf makinesini
televizyona baðlayýn. Sonra çekmiþ
olduðunuz videolarý ve fotoðraflarý
televizyonda izleyebilirsiniz.
High-Definition bir televizyon setiniz
varsa ve fotoðraf makinesini HDMI
kablosuyla baðlarsanýz, Full HighDefinition (Full HD: 1920x1080) ve HighDefinition (HD: 1280x720) videolarý daha
yüksek bir görüntü kalitesinde
izleyebilirsiniz.
Karttaki videolar sadece MOV dosyalarýyla uyumlu cihazlarla izlenebilir.
Sabit diskli kayýt cihazlarýnda bir HDMI IN terminali bulunmadýðý için,
fotoðraf makinesi HDMI kablosuyla sabit diskli kayýt cihazýna
baðlanamaz.
Fotoðraf makinesi sabit diskli kayýt cihazýna bir USB kablosuyla bile baðlý
olsa, video ve fotoðraf kaydý yapýlamaz ve bunlar izlenemez.

Fotoðraf Makinesinin LCD Monitöründe Ýzleme

(s.262-268)

Videolar fotoðraf makinesinin LCD
monitöründe izleyebilirsiniz. Ayrýca
videolarýnýzýn ilk ve son sahnelerini
düzenleyebilir ve karta kayýtlý fotoðraflarý
ve videolarý otomatik slayt gösterisinde
yürütebilirsiniz.
Kiþisel bilgisayarda düzenlene bir video, karta geri yazdýrýlamaz ve fotoðraf
makinesiyle izlenemez.
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k Videolarýn Tadýný Çýkarýn

Kiþisel Bilgisayarda Ýzleme ve Düzenleme

(s.410)

Karta kayýtlý video dosyalarý kiþisel
bilgisayara aktarýlabilir ve ImageBrowser
EX ile yürütülebilir.

Videonun kiþisel bilgisayarda düzgün bir þekilde görüntülenmesi için
yüksek performanslý bir bilgisayar kullanýn.
Videolarý izlemek veya düzenlemek için piyasadan temin edilebilen bir
yazýlým kullanmak istiyorsanýz, yazýlýmýn MOV dosyalarý ile uyumlu
olduðundan emin olun. Piyasadan temin edilen yazýlýmla ilgili ayrýntýlar
için yazýlým üreticisiyle baðlantýya geçin.
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k Video Ýzleme

1

Resmi yürütün.
<x> tuþuna basarak görüntüleri
görüntüleyin.

video seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek izlemek
istediðiniz videoyu seçin.
Tek tek görüntü izlemede sol üstte
görüntülenen <1s> simgesi
videoyu belirtir.
Ýndeks ekranýnda küçük resim
yanýndaki delikler videoyu gösterir.
Ýndeks ekranýnda video yürütmesi
yapýlamadýðý için <0> tuþuna
basarak tek tek izlemeye geçin.

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

izleyin.
4 Videoyu
<5> kadranýný çevirerek [7] (Ýzle)

Hoparlör

262

seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Video izlenmeye baþlar.
Video izlemeyi <0> tuþuna basarak
duraklatabilirsiniz.
Video yürütmesi sýrasýnda <6>
kadranýný çevirerek ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Ýzleme prosedürüyle ilgili ayrýntýlar
için bir sonraki sayfaya bakýn.
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k Video Ýzleme

Ýþlev

Ýzleme Açýklamasý

2 Çýkýþ

Tek tek görüntü izleme ekranýna geri döner.

7 Yürüt

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

8 Aðýr çekim

<5> kadranýný çevirerek aðýr çekim hýzýný ayarlayýn. Aðýr
çekim hýzý ekranýn sað üstünde belirtilir.

5 Ýlk kare

Videonun ilk karesini görüntüler.

3 Önceki kare

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

6 Sonraki kare

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

4 Son kare

Videonun son karesini görüntüler.

X Düzenle

Düzenleme ekranýný görüntüler (s.264).
Ýzleme pozisyonu

mm’ ss”

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

hh:mm:ss:ff

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

9 Ses seviyesi

Yerleþik mikrofonun (s.262) ses seviyesini <6> kadranýný
çevirerek ayarlayabilirsiniz.

Tam þarjlý Pil Paketi LP-E6 ile 23°C/73°F'de sürekli izleme süresi
þöyledir: Yakl. 4 s. 50 dk.
Videoyu izlemek için fotoðraf makinesini bir televizyon setine (s.269,
272) baðlarsanýz, ses seviyesinin televizyondan ayarlayýn. (<6>
kadraný çevrilerek ses seviyesi ayarlanabilir.)
Video çekimi yaparken bir fotoðraf çekerseniz, video yaklaþýk 1 sn.
boyunca ekranda donar.
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X Videonun Ýlk ve Son Sahnesinin Düzenlenmesi
Bir videonun ilk ve son sahnelerini 1 sn.'lik artýþlarla düzenleyebilirsiniz.

1

Video izleme ekranýnda [X]
seçimi yapýn.
X Ekranýn alt kýsmýnda video
düzenleme paneli görüntülenir.

kýsmý belirleyin.
2 Düzenlenecek
[U] (Baþlangýcý kes) veya [V]
(Sonunu kes) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
<9> kadranýný sola/saða doðru
eðerek bir önceki/sonraki kareleri
görün. Basýlý tutarsanýz kareler ileri
sarýlýr. Kare kare izlemek için <5>
kadranýný çevirin.
Düzenlenecek kýsmý belirledikten
sonra <0> tuþuna basýn. Ekranýn
üst kýsmýnda mavi ile vurgulanan
kýsým korunacak kýsýmdýr.

videoyu kontrol edin.
3 Düzenlenen
[7] seçimi yapýn ve <0> tuþuna
basarak mavi renkte vurgulanan
kýsmý izleyin.
Düzenlemeyi deðiþtirmek için 2.
adýma geri dönün.
Düzenlemeyi iptal etmek için [2]
seçimi yapýn ve <0> tuþuna basýn.
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X Videonun Ýlk ve Son Sahnesinin Düzenlenmesi

kaydedin.
4 Videoyu
[W] seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Ayar ekraný gösterilir.
Yeni video olarak kaydetmek için
[Yeni dosya] seçimi yapýn.
Kaydetmek ve orijinal video
dosyasýnýn üzerine yazmak için
[Overwrite] (Üzerine yaz) seçimi
yapýn. Sonra <0> tuþuna basýn.
Ýþlem doðrulama ekranýnda [Ok]
(Tamam) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basarak düzenlenen videoyu
kaydedin ve video izleme ekranýna
geri dönün.

Düzenleme iþlemi 1. sn'lik artýþlarla ([X] ile belirtilen pozisyon)
gerçekleþtirildiði için, videonun düzenleneceði yerin tam pozisyon
belirlediðiniz pozisyona baðlý olarak farklý olabilir.
Kartta yeterince boþ alan yoksa [New file] (Yeni dosya) seçeneði
kullanýlamaz.
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3 Slayt Gösterisi (Otomatik Ýzleme)
Kartta kayýtlý resimleri otomatik slayt gösterisi þeklinde izleyebilirsiniz.

1

[Slide show] (Slayt gösterisi)
seçimi yapýn.
[32] sekmesi altýnda, [Slide show]
(Slayt gösterisi) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

Yürütülecek resim sayýsý

resimleri seçin.
2 Yürütülecek
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
seçeneði belirleyin, sonra <0>
tuþuna basýn.

[All images/Movies/Stills] (Tüm
Görüntü/Video/Fotoðraflar)
<5> kadranýný çevirerek þunlardan
birini seçin: [jAll images/
kMovies/zStills. Sonra <0>
tuþuna basýn.

[Date/Folder/Rating] (Tarih/
Klasör/Derecelendirme)
<5> kadranýný çevirerek þunlardan
birini seçin: [iDate/nFolder/
9Rating].
<zH> vurgulandýðýnda <B>
tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
ayarý seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
[Date] (Tarih)
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3 Slayt Gösterisi (Otomatik Ýzleme)

Öðe

Ýzleme Açýklamasý

jTüm görüntüler Karttaki tüm fotoðraflar ve videolar yürütülür.
iTarih

Seçilen tarihe ait fotoðraf ve videolar yürütülür.

nKlasör

Seçilen klasördeki fotoðraf ve videolar yürütülür.

kVideolar

Sadece karttaki videolar yürütülür.

zFotoðraflar

Sadece karttaki fotoðraflar yürütülür.

9Derecelendirme

Sadece seçilen derecelendirmeye sahip fotoðraflar ve
videolar yürütülür.

süresini ve tekrarlama
3 Yürütme
iþlevini ayarlayýn.
<5> kadranýný çevirerek [Set up]
(Kurulum) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
Fotoðraflar için [Display time]
(Görüntüleme süresi) ve [Repeat]
(Tekrarla) seçeneklerini ayarlayýn,
sonra <M> tuþuna basýn.
[Display time] (Görüntüleme süresi)

[Repeat] (Tekrarla)
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3 Slayt Gösterisi (Otomatik Ýzleme)

gösterisini baþlatýn.
4 Slayt
<5> kadranýný çevirerek [Start]
(Baþlat) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
X [Loading image...] (Görüntü
yükleniyor) mesajý görüntülendikten
sonra, slayt gösterisi baþlar.

gösterisini bitirin.
5 Slayt
Slayt gösterisini bitirmek ve ayar
ekranýna geri dönmek için <M>
tuþuna basýn.

Slayt gösterisini durdurmak için <0> tuþuna basýn. Duraklatma
sýrasýnda görüntünün sol üst kýsmýnda [G] görüntülenir. Slayt gösterisini
devam ettirmek için <0> tuþuna basýn.
Otomatik izleme sýrasýnda <B> tuþuna basarak fotoðraf
görüntülemem formatýný deðiþtirebilirsiniz (s.246).
Video yürütmesi sýrasýnda <6> kadranýný çevirerek ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Otomatik izleme veya duraklatma sýrasýnda <5> kadranýný çevirerek
baþka bir resim görüntüleyebilirsiniz.
Otomatik izleme sýrasýnda otomatik kapanma iþlevi çalýþmaz.
Görüntüleme süresi, görüntüye baðlý olarak deðiþir.
Slayt gösterisini bir televizyonda izlemek için s. 269 ve 272'ye bakýn.
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Görüntülerin Televizyondan Ýzlenmesi
Fotoðraflarý ve videolarý televizyonda izleyebilirsiniz.
Videonun ses seviyesini televizyon setiyle ayarlayýn. Ses seviyesi fotoðraf
makinesi ile ayarlanamaz.
Fotoðraf makinesi ile televizyon arasýndaki kablo baðlantýsýný kurmadan ve
sökmeden önce, fotoðraf makinesini ve televizyon setini kapatýn.
Televizyon setine baðlý olarak, görüntülenen resmin bir parçasý kesilmiþ olabilir.

High-Definition (HD)Televizyon Setlerinde Ýzleme
HDMI Kablosu HTC-100 (ayrý satýlýr) gerekir.

1

HDMI kablosunu fotoðraf
makinesine baðlayýn.
Fiþi <dHDMI MINI> logosu fotoðraf
makinesi önüne bakacak þekilde,
<Z> terminaline takýn.

kablosunu televizyona
2 HDMI
baðlayýn.
HDMI kablosunu televizyonun HDMI
IN portuna baðlayýn.

açýn ve televizyonun
3 Televizyonu
video giriþini deðiþtirerek
baðlantý kurulan portu seçin.
makinesinin güç
4 Fotoðraf
düðmesini <1> konumuna
getirin.
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Görüntülerin Televizyondan Ýzlenmesi

tuþuna basýn.
5 <x>
X Çekim ekranda görüntülenir.
(Fotoðraf makinesinin LCD
monitöründe hiçbir þey gösterilmez.)
Çekimler otomatik olarak
televizyonun sahip olduðu en yüksek
çözünürlük deðerinde görüntülenir.
<B> tuþuna basarsanýz,
görüntüleme formatýný
deðiþtirebilirsiniz.
Videolarý izlemek için bkz. s. 262.
Hem <Z> hem de <q> terminalinden ayný anda video çýkýþý yapýlamaz.

Fotoðraf makinesinin <Z> terminaline baþka hiçbir cihazý
baðlamayýn. Aksi takdirde arýzalanma olabilir.
Bazý televizyonlar çekimlerinizi yürütemeyebilir. Bu durumda, size verilen
AV kablosunu kullanarak televizyona baðlanýn.

HDMI CEC Televizyon Setlerinin Kullanýlmasý
Televizyon, fotoðraf makinesine HDMI CEC* uyumlu bir HDMI
kablosuyla baðlanýrsa, izleme iþlemlerini gerçekleþtirmek için
televizyonun uzaktan kumanda cihazýný kullanabilirsiniz.
* HDMI standart iþlevi HDMI cihazlarýn birbirlerini kontrol edebilmelerini saðlar.
Dolayýsýyla bunlarý bir uzaktan kumanda cihazýyla kontrol edebilirsiniz.

1

[Ctrl over HDMI]'ý (HDMI ile
Kontrol) [Enable] (Etkin) olarak
ayarlayýn.
[33] sekmesi altýnda, [Ctrl over
HDMI] (HDMI ile Kontrol) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
[Enable] (Etkin) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
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Görüntülerin Televizyondan Ýzlenmesi

makinesini televizyon
2 Fotoðraf
setine baðlayýn.
Fotoðraf makinesinin televizyona
baðlamak için bir HDMI kablosu kullanýn.
X Televizyon giriþi otomatik olarak fotoðraf
makinesine baðlanan HDMI portuna
geçer.

makinesinin <x> tuþuna
3 Fotoðraf
basýn.
X Televizyon ekranýnda bir çekim
görüntülenir ve televizyonun uzaktan
kumandasýný kullanarak görüntüler
izlenebilir.

resim veya video seçin.
4 BirUzaktan
kumanda cihazýný televizyon
setine doðru çevirin ve / tuþuna
basarak bir görüntü seçin.
Fotoðraf izleme menüsü
Video izleme menüsü
: Geri dön
: 9 resimlik indeks
: Video yürüt
: Slayt gösterisi
: Çekim bilgisini
görüntüle

kumandanýn Enter tuþuna basýn.
5 Uzaktan
X Menü görüntülenir ve sol tarafta gösterilen
izleme iþlemlerini gerçekleþtirebilirsiniz.
/ tuþuna basarak istediðiniz seçeneði
belirleyin, sonra Enter tuþuna basýn. Slayt
gösterisi için uzaktan kumandanýn /
tuþuna basarak bir seçeneði belirleyin,
sonra Enter tuþuna basýn.
[Return] (Geri dön) seçimi yapar ve Enter
tuþuna basarsanýz, menü kaybolur ve /
 tuþunu kullanarak bir görüntü
seçebilirsiniz.

Bazý televizyon setlerinde öncelikle HDMI CEC baðlantýsýnýn etkinleþtirilmesi
gerekir. Ayrýntýlar için, televizyon setinin kullaným kýlavuzuna baþvurun.
Bazý televizyon setlerinde, HDMI CEC uyumlu olsalar ile düzgün iþlem
yapýlamayabilir. Bu durumda [33: Ctrl over HDMI] (HDMI ile Kontrol) seçeneðini
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlayýn ve izleme iþlemlerini kumanda etmek için
fotoðraf makinesini kullanýn.
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Görüntülerin Televizyondan Ýzlenmesi

High-Definition (HD) Olmayan Televizyon Setlerinde Ýzleme

1

Size verilen AV kablosunu
fotoðraf makinesine baðlayýn.
Fiþi <Canon> logosu fotoðraf
makinesi arkasýna bakacak þekilde,
<q> terminaline takýn.

(Kýrmýz
(Beyaz
(Sarý)

kablosunu televizyona
2 AV
baðlayýn.
AV kablosunu televizyonun video IN
terminaline ve ses IN terminaline
baðlayýn.

açýn ve televizyonun
3 Televizyonu
video giriþini deðiþtirerek
baðlantý kurulan portu seçin.
makinesinin güç
4 Fotoðraf
düðmesini <1> konumuna
getirin.
tuþuna basýn.
5 <x>
X Çekim ekranda görüntülenir.
(Fotoðraf makinesinin LCD
monitöründe hiçbir þey gösterilmez.)
Videolarý izlemek için bkz. s. 262.

Size verilenden farklý bir AV kablosu kullanmayýn. Farklý bir kablo
kullanýrsanýz çekimler görüntülenmeyebilir.
Fotoðraf makinesinin video sistemiformatý, televizyonunki ile
eþleþmiyorsa, çekimler düzgün bir þekilde görüntülenmez. Bu durumda
uygun video sistemi ayarýný [53: Video system] (Video sistemi) ile
yapýn.
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J Görüntülerin Korumaya Alýnmasý
Görüntülerin korumaya alýnmasý kazara silinmelerini önler.

<J> Tuþu ile Görüntülerin Korumaya Alýnmasý

1
Görüntü

sabitleme

Korunacak resmi seçin.
<3> tuşuna basarak görüntüleri
izleyin, sonra <5> kadranını
çevirerek resmi seçin.

korumaya alýn.
2 Görüntüyü
<J> tuþuna bastýðýnýzda görüntü
korumaya alýnýr ve ekranýn üst
kýsmýnda <K> simgesi görünür.
Görüntü korumasýný iptal etmek için
tekrar <J> tuþuna basýn. <K>
simgesi kaybolur.
Baþka bir resmi korumaya almak için
1. ve 2. adýmlarý tekrarlayýn.

3 Görüntülerin Menüyle Teker Teker Korumaya Alýnmasý

1

[Protect images] (Görüntüleri
korumaya al) seçimi yapýn.
[31] sekmesi altýnda, [Protect
images] (Görüntüleri korumaya al)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.

images] (Görüntüleri seç)
2 [Select
seçimi yapýn.
[Select images] (Görüntüleri seç)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Resimler görüntülenir.
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J Görüntülerin Korumaya Alýnmasý

korumaya alýn.
3 Görüntüyü
<5> kadranýný çevirerek korunacak
resmi seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
X Görüntü korumaya alýnýr ve ekranýn üst
kýsmýnda <K> simgesi görünür.
Görüntü korumasýný iptal etmek için
tekrar <0> tuþuna basýn. <K>
simgesi kaybolur.
Baþka bir görüntüyü korumaya almak
için 3. adýmý tekrarlayýn.
<M> tuþuna basarak menüye geri dönün.

3 Klasördeki veya Karttaki Tüm Görüntülerin Korumaya Alýnmasý
Bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsini tek seferde korumaya alabilirsiniz.

[All images in folder] (Klasördeki tüm resimler)
veya [All images on card] (Karttaki tüm
resimler) ([x1: Protect images] (Görüntüler
korumaya al) altýnda) seçimi yapýlýrsa, klasördeki
veya karttaki tüm resimler korumaya alýnýr.
Görüntü korumasýný iptal etmek için [Unprotect
all images in folder] (Klasördeki tüm
görüntülerin korumasýný kaldýr) veya [Unprotect
all images on card] (Karttaki tüm görüntülerin
korumasýný kaldýr) seçimi yapýn.
Kart formatlanýrsa (s.55) koruma altýndaki görüntüler de silinir.
Bir resmi korumak için <J> tuþuna basýn ve hemen elinizi çekin. Tuþu 2 saniyeden daha
uzun süre basýlý tutarsanýz sesli not kaydý yapýlýr.
[85: J/K button function] seçeneði, [Protect (Hold: Record memo)] (Tut: Not kaydý)
olarak ayarlanmazsa, görüntüleri korumak için <J> tuþunu kullanamazsýnýz. Görüntüleri
korumak için [x1: Protect images] (Görüntüleri koru) seçeneðini kullanýn.
Videolar da koruma altýna alýnabilir.
Görüntü korumaya alýndýktan sonra, fotoðraf makinesinin silme iþlevi kullanýlarak
silinemez. Koruma altýndaki bir görüntünün silinebilmesi için öncelikle korumanýn
kaldýrýlmasý gerekir.
Tüm görüntüleri silerseniz (s.281), sadece koruma altýndaki görüntüler kalacaktýr. Bu,
gereksiz görüntüleri topluca silmek istediðinizde kullanýþlý olan bir iþlevdir.
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K Sesli Notlarýn Kaydedilmesi ve Dinlenmesi
Çekilen görüntüye sesli not ekleyebilirsiniz. Sesli not bir WAV ses
dosyasý olarak kaydedilir ve resimle ayný dosya numarasýyla kaydedilir.
Fotoðraf makinesiyle veya size verilen yazýlýmla dinlenebilir.

Ses Notunun Kaydedilmesi

1

Bir ses notu eklemek istediðiniz
resmi seçin.
<x> tuşuna basarak görüntüleri
izleyin, sonra <5> kadranını
çevirerek resmi seçin.

Notunun Kaydedilmesi
2 Ses<K>
tuþunu 2 sn.'den uzun süre

Sesli not mikrofonu

basýlý tutun.
[Recording memo...] (Not
kaydediliyor) mesajý
görüntülendiðinde, tuþa basmayý
býrakýn ve sesli not mikrofonuna
konuþmaya baþlayýn. Bir sesli not için
maksimum kayýt süresi 30 sn.'dir.
Konuþmayý tamamladýðýnýzda tuþu
býrakýn.
X Ekranýn üst kýsmýnda [ ] simgesi
görüntülenir.

Çekilen görüntüye sesli not ekleyemezsiniz.
Videoya sesli not ekleyemezsiniz.
Harici bir mikrofonla sesli not kaydý yapýlamaz.
[86: Memo audio quality] (Ses notu kalitesi) ile ses notunun kayýt
kalitesini deðiþtirebilirsiniz.
30 sn.'den daha uzun bir ses notu kaydetmek için 2. adýmý tekrarlayýn.
Ayrýca, görüntüyü gözden geçirirken 2. adýmý tekrarlayarak da bir sesli
not kaydý yapabilirsiniz.
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K Sesli Notlarýn Kaydedilmesi ve Dinlenmesi

Ses Notunun Dinlenmesi
[85: J/K button function] seçeneði [Play memo (Hold: Rec.
memo)] (s.330) olarak ayarlanýrsa, resme eklenen sesli notu
dinleyebilirsiniz.

1

[85: J/K button function]
seçeneðini [Play memo (Hold:
Rec. memo)] olarak ayarlayýn.
Bu iþlemi s. 330'a baþvurarak
ayarlayýn.

notunu dinlemek istediðiniz
2 Sesli
resmi seçin.
<x> tuşuna basarak görüntüleri
yürütün, sonra <5> kadranını
çevirerek üstünde [
] simgesi
görüntülenen bir görüntüyü seçin.

sesli notu yürütün.
3 Bir<K>
tuþuna basarak sesli notu

Hoparlör

dinleyin.
<6> kadranını çevirerek ses
seviyesini ayarlayın.
Dinlemeyi durdurmak için <K>
tuþuna basýn.

Resme birden fazla sesli not eklenmiþse, bunlar peþ peþe dinlenebilir.
Fotoðraf makinesiyle sadece bir resme eklenmiþ olan sesli notun silinmesi mümkün
deðildir.
Görüntü silinirse (s.280), eklenen sesli not da silinir.
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a Görüntülerin Kopyalanmasý
Bir karttaki kayýtlý görüntüler baþka bir karta kopyalanabilir.

3 Tek Tek Görüntülerin Kopyalanmasý

1

[Image copy] (Görüntü kopyala)
seçimi yapýn.
[31] sekmesi altýnda, [Image copy]
(Görüntü kopyala) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

(Resim seç) seçimi
2 [Sel.Image]
yapýn.
Kopyalama kaynaðýnýn ve hedef
kartýn kapasitesini kontrol edin.
<5> kadranýný çevirerek [Sel.Image]
(Görüntü seç) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
En düþük dosya
Klasördeki görüntü sayýsý

Klasör adý
En yüksek dosya

seçin.
3 Klasörü
<5> kadranýný çevirerek
kopyalanacak görüntünün bulunduðu
klasörü seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
Ýstediðiniz klasörü seçmek için saðda
gösterilen görüntüleri referans olarak
kullanýn.
X Seçilen klasördeki görüntüler ekrana
getirilir.

Kopyalama kaynaðý, [51: Record func+card/folder sel.] (Kayýt iþlevi+kart/
klasör seçimi) menüsünün [Record/play] (Kayýt/izleme) ([Playback])
(Ýzleme) ayarýnda seçilen karttýr.
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a Görüntülerin Kopyalanmasý

Seçilen toplam resim

görüntüleri seçin.
4 Kopyalanacak
<5> kadranýný çevirerek
kopyalamak üzere bir görüntü seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
X Ekranýn sol üst kýsmýnda <X>
simgesi görüntülenir.
<u> tuþuna basar ve <6>
kadranýný saat yönü tersine
çevirirseniz, üç resimlik ekrandan bir
resim seçebilirsiniz. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için <6>
kadranýný saat yönünde çevirin.
Kopyalamak üzere baþka resimler
seçmek için 4.adýmý tekrarlayýn.

tuþuna basýn.
5 <J>
Kopyalanacak tüm görüntüleri
seçtikten sonra <J> tuþuna basýn.

(Tamam) seçimi yapýn.
6 [OK]Hedef
kartý kontrol edin ve <0>
tuþuna basýn.

klasörü seçin.
7 Hedef
<5> kadranýný çevirerek
görüntülerin kopyalanacaðý klasörü
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
Yeni bir klasör oluþturmak için
[Create folder] (Klasör oluþtur)
seçimi yapýn.
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a Görüntülerin Kopyalanmasý

(Tamam) seçimi yapýn.
8 [OK]Kopyalama
kaynaðýnýn ve hedef
kartýn bilgilerini kontrol edin.
<5> kadranýný çevirerek [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Kopyalama baþlar ve ilerleme
durumu görüntülenir.
Kopyalama tamamlandýðýnda, sonuç
ekranda görüntülenir.
[OK] seçimi yaparak 2. adýmdaki
ekrana geri dönün.

3 Klasördeki veya Karttaki Tüm Görüntülerin Kopyalanmasý
Bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsini tek seferde
kopyalayabilirsiniz. [x1: Image copy] (Görüntü kopyala) altýnda,
[Sel.n] (Seç) veya [All image] (Tüm görüntüler) seçimi yapýldýðýnda,
klasördeki veya karttaki tüm görüntüler kopyalanabilir.

Kopyalanan görüntünün dosya adý, kaynak görüntünün dosya adý ile ayný olur.
[Sel.Image] (Görüntü Seç) ayarý yapýlýrsa, birden fazla klasördeki görüntüleri tek seferde
kopyalayamazsýnýz. Klasörler halinde kopyalamak için her klasörden görüntü seçimi yapýn.
Görüntünün kopyalandýðý klasörde/kartta ayný dosya numarasýna sahip bir görüntü varsa,
aþaðýdakiler görüntülenir: [Skip image and continue] (Görüntüyü atla ve devam et)
[Replace existing image] (Mevcut resimle deðiþtir) [Cancel copy] (Kopyalamayý iptal et).
Kopyalama yöntemini seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
• [Skip image and continue] (Görüntüyü atla ve devam et):
Kaynak klasörde bulunan hedef klasörle ayný adý taþýyan tüm görüntüler atlanýr ve
kopyalanmaz.
• [Replace existing image] (Mevcut resimle deðiþtir):
Hedef klasördeki ayný dosya adýný taþýyan görüntülerin (korumalýlar dahil) üzerine yazýlýr.
Baský emri almýþ bir görüntünün (s.309) üzerine yazýlýrsa, baský emrini yeniden vermeniz
gerekir.
Görüntü kopyalanýrken, görüntünün baský emri bilgileri ve görüntü aktarýmý bilgileri
korunmaz.
Kopyalama iþlemi sýrasýnda çekim yapýlamaz. Çekim yapmadan önce [Cancel] (Ýptal) seçimi
yapýn.
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L Görüntülerin Silinmesi
Görüntüleri isterseniz tek tek isterseniz topluca silebilirsiniz. Koruma
altýndaki görüntüler (s. 273) silinmez.
Görüntü silindikten sonra geri kurtarýlamaz. Silmeden önce
görüntüye artýk ihtiyaç duymadýðýnýzdan emin olun. Önemli
görüntülerin kazara silinmesini önlemek için bunlarý korumaya
alýn. Bir RAW+JPEG görüntünün silinmesi durumunda hem RAW
ham de JPEG görüntüleri silinir.

Tek Bir Görüntünün Silinmesi

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

3

Görüntüyü silin.
<5> kadranýný çevirerek [Erase]
(Sil) seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn. Görüntülenen çekim silinir.

[86: Default Erase option] (Varsayýlan Silme seçeneði), [[Erase]
selected] ([Sil] seçildi) olarak ayarlanýrsa, görüntüleri daha hýzlý bir þekilde
silebilirsiniz (s.332).

3 Topluca Silinecek Görüntülerin Ýþaretlenmesi <X>
Silinecek görüntülere <X> iþaretleri ekleyerek, tek seferde birçok
görüntüyü silebilirsiniz.

1

[Erase images] (Erase images)
seçimi yapýn.
[31] sekmesi altýnda, [Erase
images] (Görüntüleri sil) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
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L Görüntülerin Silinmesi

and erase images]
2 [Select
(Görüntüleri seç ve sil) seçimi yapýn.
[Select and erase images] (Görüntüleri seç ve
sil) seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Resimler görüntülenir.
<u> tuþuna basar ve <6> kadranýný
saat yönü tersine çevirirseniz, üç resimlik
ekrandan bir resim seçebilirsiniz. Tek tek
görüntü izlemeye geri dönmek için <6>
kadranýný saat yönünde çevirin.

resimleri seçin.
3 Silinecek
<5> kadranýný çevirerek silinecek resmi
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
X Ekranýn sol üst kýsmýnda bir <X> iþareti
görüntülenir.
Silmek üzere baþka resimler seçmek için
3.adýmý tekrarlayýn.

silin.
4 Görüntüleri
<L> tuþuna basýn.
[OK] seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Seçilen görüntüler silinir.

3 Klasördeki veya Karttaki Tüm Görüntülerin Silinmesi
Bir klasördeki veya karttaki görüntülerin hepsini tek seferde silebilirsiniz. [31:
Erase images] (Görüntüleri sil) seçeneði [All images in folder] (Klasördeki tüm
görüntüler) veya [All images on card] (Karttaki tüm görüntüler) olarak ayarlanýrsa,
karttaki veya klasördeki tüm görüntüler silinir.
Korumaya alýnmýþ görüntüleri de silmek için kartý formatlayýn (s.55).
[All images on card] (Karttaki tüm görüntüler) seçildiðinde, [51: Record
func+card/folder sel.] (Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi) altýndaki [Record/play]
(Kayýt/izleme) ([Playback] (Ýzleme)) ayarýyla seçilen karttaki görüntüler silinir.
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Görüntü Ýzleme Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi
3 LCD Monitör Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý
Okunmasýný kolaylaþtýrmak için LCD monitör parlaklýðýný
ayarlayabilirsiniz.

1

[LCD brightness] (LCD parlaklýðý)
seçimi yapýn.
[52] sekmesi altýnda, [LCD
brightness] (LCD parlaklýðý) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

ayarlayýn.
2 Parlaklýðý
Gri þemaya bakarken <5> kadranýný
çevirin, sonra <0> tuþuna basýn.

Görüntü pozunu kontrol etmek için histograma bakmanýz önerilir (s.250).
Görüntü izlemesi sýrasýnda <U> tuþuna basarak 2. adýmdaki ekraný
görüntüleyin ve parlaklýðý ayarlayýn.
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Görüntü Ýzleme Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi

3 Dikey Görüntülerin Otomatik Döndürülmesi
Dikey görüntüler otomatik olarak döndürülerek
fotoðraf makinesinin LCD monitöründe ve kiþisel
bilgisayarýnýzda yatay deðil dikey yönde
görüntülenebilir. Bu özelliðin ayarýný deðiþtirebilirsiniz.

1

[Auto rotate] (Otomatik döndür)
seçimi yapýn.
[51] sekmesi altýnda, [Auto rotate]
(Otomatik döndür) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

döndürmeyi ayarlayýn.
2 Otomatik
Ýstediðiniz seçeneði belirleyin, sonra
<0> tuþuna basýn.
AçýkzD
Dikey görüntü, izleme sýrasýnda hem fotoðraf makinesinin LCD
monitöründe hem de bilgisayarda otomatik olarak döndürülür.
AçýkD
Dikey görüntü sadede bilgisayarda döndürülür.
Kapalý
Dikey görüntü otomatik olarak döndürülmez.

Otomatik döndürme seçeneði [Off] (Kapalý) ayarýndayken yapýlan dikey
çekimler, izleme sýrasýnda otomatik döndürme seçeneði [On] (Açýk) olarak
ayarlanmýþ olsa bile otomatik olarak döndürülmezler.
Dikey resimler çekimden hemen sonra döndürülemez.
Dikey görüntü, fotoðraf makinesi yukarý veya aþaðý doðru çevrilmiþken
çekilmiþse, izleme için otomatik olarak döndürülemeyebilir.
Dikey görüntü kiþisel bilgisayarýnýzda otomatik olarak döndürülemiyorsa,
kullandýðýnýz yazýlým görüntü döndürme kapasitesine sahip olmayabilir.
Size verilen yazýlýmýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
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9

Görüntüleri Çekim Sonrasý
Ýþlemden Geçirilmesi
RAW görüntüleri fotoðraf makinesinden iþlemden
geçirebilir veya JPEG görüntüleri yeniden
boyutlandýrabilirsiniz (küçültebilirsiniz).

Bu fotoðraf makinesi baþka bir makineyle çekilmiþ görüntüleri
iþlemden geçiremeyebilir.
Bu bölümde anlatýlan görüntülerin iþlemden geçirilmesi iþlemi,
fotoðraf makinesi çoklu pozlara ayarlandýðýnda veya makine
<C> terminali üzerinden kiþisel bilgisayara
baðlandýðýnda mümkün olmayabilir.
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R RAW Görüntülerin Fotoðraf
Makinesinde Ýþlemden Geçirilmesi
Fotoðraf makinesiyle 1 görüntüleri iþlemden geçirebilir ve bunlarý
JPEG görüntüler olarak kaydedebilirsiniz. RAW görüntünün kendisini
deðiþtirilemez ancak bir RAW görüntü farklý koþullara göre iþlenerek bir
dizi JPEG görüntü elde edilebilir.
41 ve 61 görüntüler bu fotoðraf makinesiyle iþlemden
geçirilemez. Bu görüntüleri iþlemek için Digital Photo Professional'ý
(size saðlanan yazýlým, s.410) kullanýn.

1

[RAW image processing] (RAW
görüntüleri iþleme) seçimi yapýn.
[32] sekmesi altýnda, [RAW image
processing] (RAW görüntüleri iþleme)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X 1 görüntüler ekrana gelir.

resim seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek iþlemden
geçireceðiniz resmi seçin.
<u> tuþuna basar ve <6> kadranýný
saat yönü tersine çevirirseniz, indeks
ekranýndan bir resim seçebilirsiniz.

iþleyin.
3 Resmi
<0> tuþuna basýn. RAW iþleme
seçenekleri gösterilir (s.288-290).
<9> kadranýyla bir seçeneði belirleyin,
sonra <5> kadranýný çevirerek ayar
yapýn.
X Görüntülenen resimde “Parlaklýk ayarý”,
“Beyaz ayarý” ve diðer ayarlar yansýtýlýr.
Çekim yapýlan zamanki resim ayarlarýna
geri dönmek için <B> tuþuna basýn.
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R RAW Görüntülerin Fotoðraf Makinesinde Ýþlemden Geçirilmesi

Ayarlar ekranýnýn görüntülenmesi
<0> tuþuna basarak seçilen iþlevin
ayar ekranýný görüntüleyin. <5>
veya <6> kadranýný çevirerek ayarý
deðiþtirin. 3. adýmdaki ekrana geri
dönmek için <0> tuþuna basýn.

kaydedin.
4 Resmi
[W] (Kaydet) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
Resmi kaydetmek için [OK] seçimi
yapýn.
Hedef klasörü ve görüntü dosya
numarasýný kontrol edin, sonra [OK]
seçimi yapýn.
Baþka bir resmi iþlemden geçirmek
için 2 ila 4. adýmlarý tekrarlayýn.
<M> tuþuna basarak menüye geri
dönün.

Büyütülmüþ Gösterim Hakkýnda
3. adýmda <u> tuþuna basarak resmi büyütebilirsiniz. Büyütme, [RAW
image processing] (RAW görüntüleri iþleme) seçeneðinde yapýlan
[Image quality] (Görüntü kalitesi) piksel sayýsýna baðlý olarak deðiþir.
<9> kadranýyla büyütülmüþ görüntüde kaydýrma yapabilirsiniz.
Büyütülmüþ gösterimi iptal etmek için tekrar <u> tuþuna basýn.
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R RAW Görüntülerin Fotoðraf Makinesinde Ýþlemden Geçirilmesi

RAW Görüntü Ýþleme Seçenekleri
Parlaklýk ayarý
Görüntü parlaklýðýný 1/3 duraklý artýþlarla ±1 aralýðýnda
ayarlayabilirsiniz. Görüntülenen resim, ayarýn efektini yansýtýr.
Beyaz ayarý (s.137)
Beyaz ayarýný seçebilirsiniz. [P] seçimi yaparsanýz, <6>
kadranýný çevirerek ayar ekranýndaki renk sýcaklýðýný
ayarlayabilirsiniz. Görüntülenen resim, ayarýn efektini yansýtýr.
Resim Stili (s.129)
Resim Stilini seçebilirsiniz. Netlik gibi parametreleri görüntülemek
için <0> tuþuna basarak ayar ekranýný görüntüleyin. <6>
kadranýný çevirerek Resim Stilini ayarlayýn. <5> kadranýný
çevirerek ayarlanacak parametreyi seçin, sonra <6> kadranýný
çevirerek ayarlayýn. 3. adýmdaki ekrana geri dönmek için <0>
tuþuna basýn. Görüntülenen resim, ayarýn efektini yansýtýr.
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici (s.146)
Otomatik Iþýk Ýyileþtiriciyi ayarlayabilirsiniz. Görüntülenen resim,
ayarýn efektini yansýtýr.
Yüksek ISO hýzý parazit azaltma (s.147)
Yüksek ISO hýzlarý için parazit azaltma iþlevini ayarlayabilirsiniz.
Görüntülenen resim, ayarýn efektini yansýtýr. Efektin fark edilmesi
zorsa <u> tuþuna basarak görüntüyü büyütün. (<u> tuþuna tekrar
basarak normal görünüme geçin.)
3 Görüntü kalitesi (s.117)
Resmi JPEG'e çevirirken görüntü kaydý kalitesi ayarý yapýn. Görüntü
boyutu ve JPEG kalitesi ayarý yapmak için <0> tuþuna basarak
ayar ekranýný görüntüleyin. <5> kadranýný çevirerek ayarlanacak
parametreyi seçin, sonra <6> kadranýný çevirerek ayarlayýn. Ayarý
kaydetmek ve 3. adýmdaki ekrana geri dönmek için <0> tuþuna
basýn.
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R RAW Görüntülerin Fotoðraf Makinesinde Ýþlemden Geçirilmesi

Renk alaný (s.162)
sRGB veya Adobe RGB seçimi yapabilirsiniz. Fotoðraf makinesinin
LCD monitörü Adobe RGB ile uyumlu olmadýðý için hangi renk alaný
ayarlanýrsa ayarlansýn, görüntü çok farklý görünmez.
Periferik aydýnlatma düzeltisi (s.151)
[Enable] (Etkin) seçimi yapýlýrsa, düzeltilen görüntü ekrana gelir.
Efektin fark edilmesi zorsa <u> tuþuna basarak görüntüyü büyütün
ve köþeleri kontrol edin. (<u> tuþuna tekrar basarak normal
görünüme geçin.) Fotoðraf makinesi ile uygulanan periferik
aydýnlatma düzeltisi, Digital Photo Professional (size saðlanan
yazýlým) ile yapýlan düzeltiden daha yumuþaktýr ve daha az dikkat
çeker. Bu durumda periferik aydýnlatma düzeltisi uygulamak için
Digital Photo Professional'ý kullanýn.
Çarpýklýk düzeltisi
[Enable] (Etkin) olarak ayarlandýðýnda, lens karakteristiklerinden
kaynaklanan görüntü çarpýklýðý düzeltilir. [Enable] (Etkin) seçimi
yapýlýrsa, düzeltilen görüntü ekrana gelir. Görüntünün iþlemden
geçirilmesi nedeniyle düzeltilen görüntüde periferi kýrpýlýr.
Görüntü çözünürlüðü kýsmen daha düþük görünebildiði için
gerekirse Resim Stilini'nin Netlik parametresini ayarlamak
gerekebilir.

[Distortion correction] (Çarpýklýk düzeltisi) ayarý [Enable] (Etkin) olarak
ayarlanmýþken görüntü iþlemesi yaparken, görüntüye AF noktasý
görüntüleme bilgileri (s.249) ve Toz Temizleme Verisi (s.295) eklenemez.
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R RAW Görüntülerin Fotoðraf Makinesinde Ýþlemden Geçirilmesi

Kromatik bozulma düzeltisi
[Enable] (Etkin) olarak ayarlandýðýnda, lensin kromatik bozulmalarý
(görüntü kontüründeki renk daðýlmasý) düzeltilebilir. [Enable] (Etkin)
seçimi yapýlýrsa, düzeltilen görüntü ekrana gelir. Efektin fark edilmesi
zorsa <u> tuþuna basarak görüntüyü büyütün. (<u> tuþuna tekrar
basarak normal görünüme geçin.)

Periferik aydýnlatma düzeltisi, çarpýklýk düzeltisi ve kromatik
bozulma düzeltisi hakkýnda
Fotoðraf makinesi ile periferik aydýnlatma düzeltisi, çarpýklýk düzeltisi ve
kromatik bozulma düzeltisi yapmak için, çekimde kullanýlan lensin verilerinin
fotoðraf makinesinde kayýtlý olmasý gerekir. Lens verileri fotoðraf
makinesinde kayýtlý deðilse, lens verilerini kaydetmek için EOS Yardýmcý
Programý'ný (size verilen yazýlým, s.410) kullanýn.
RAW görüntülerin fotoðraf makinesi içinde iþlenmesi ve Digital Photo
Professional ile iþlenmesi farklý sonuçlar üretirler.
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S Yeniden boyutlandýr
Piksel sayýsýný düþürmek ve yeni bir resim olarak kaydetmek için bir resmi yeniden
boyutlandýrabilirsiniz. Sadece JPEG 3/H/5 resimlerle yeniden boyutlandýrma
yapýlabilir. JPEG 6 ve RAW görüntüler yeniden boyutlandýrýlamaz.

1

[Resize] (Yeniden boyutlandýr) seçimi
yapýn.
[32] sekmesi altýnda, [Resize] (Yeniden
boyutlandýr) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
X Resimler görüntülenir.

resim seçin.
2 Bir<5>
kadranýný çevirerek yeniden
boyutlandýrmak istediðiniz resmi seçin.
<u> tuþuna basar ve <6> kadranýný
saat yönü tersine çevirirseniz, indeks
ekranýndan bir resim seçebilirsiniz.

görüntü boyutunu seçin.
3 Ýstediðiniz
<0> tuþuna basarak görüntü boyutlarýný
görüntüleyin.
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz
görüntü boyutunu seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
Hedef boyutlar

kaydedin.
4 Resmi
Görüntüyü yeniden boyutlandýrmak için
[OK] seçimi yapýn.
Hedef klasörü ve görüntü dosya
numarasýný kontrol edin, sonra [OK]
seçimi yapýn.
Baþka bir resmi yeniden boyutlandýrmak
için 2 ila 4. adýmlarý tekrarlayýn.
<M> tuþuna basarak menüye geri
dönün.
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S Yeniden boyutlandýr

Orijinal Görüntü Boyutuna Göre Yeniden Boyutlandýrma
Seçenekleri
Orijinal Görüntü
Boyutu
3
H
5
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10
Sensör Temizliði
Fotoðraf makinesinde, görüntü sensörünün ön
katmanýna (alçak iletimli filtre) yerleþtirilmiþ, tozun
otomatik olarak giderilmesini saðlayan bir Kendi Kendini
Temizleyen Sensör Ünitesi vardýr.
Görüntüye Toz Temizleme Verisi eklenerek, kalan toz
partiküllerinin Digital Photo Professional (size verilen
yazýlým, s.410) ile otomatik olarak silinmesini
saðlayabilirsiniz.

Sensör önüne yapýþan toz/kirler
Fotoðraf makinesine dýþarýdan giren toz dýþýnda, bazen makinenin
iç parçalarýndan sýzan yaðlar sensörün önüne yapýþabilir. Otomatik
sensör temizliði sonrasýnda yine göze çarpan toz parçacýklarý
kaldýysa makinesi Canon Hizmet Merkezi'ne götürerek
temizletmenizi öneririz.
Kendi Kendini Temizleyen Sensör Ünitesi çalýþýyorken bile,
deklanþör tuþuna yarým basarak temizleme iþlemini kesebilir ve
hemen çekim yapmaya baþlayabilirsiniz.
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f Otomatik Sensör Temizliði
Güç düðmesi <1/R> veya <2> konumuna ayarlandýðýnda,
Kendi Kendini Temizleyen Sensör Ünitesi çalýþmaya baþlar ve sensörün
önünde birikmiþ tozlar otomatik olarak giderilir. Normalde, bu iþleme
özel bir ilgi göstermeniz gerekmez. Ancak, istediðiniz zaman sensör
temizliðini gerçekleþtirebilir veya bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.

Sensörün Hemen Temizlenmesi

1

[Sensör temizliði]'ni seçin.
[53] sekmesi altýnda, [Sensör
temizliði] seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

temizlef]'yi seçin.
2 [Þimdi
[Þimdi temizlef]'yi seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.
Ýletiþim ekranýnda [Tamam]'ý seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
X Ekranda, sensörün temizlenmekte
olduðu belirtilir. Temizleme sýrasýnda
bir deklanþör sesi duyulmasýna
raðmen resim çekilmez.
En iyi sonuçlarýn elde edilmesi için sensör temizleme iþlemini fotoðraf makinesinin
bir masaya veya benzeri düz bir yüzeye dik durumda ve sabit þekilde
yerleþtirildiðinde gerçekleþtirin.
Sensör temizleme iþlemini tekrarlasanýz bile sonuçlarda çok büyük farklar olmaz.
Sensör temizliði tamamlandýktan hemen sonra [Þimdi temizlef] seçeneði kýsa
bir süre için devre dýþý býrakýlýr.

Otomatik Sensör Temizliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý
2. adýmda [Otomatik temizlemef] seçimi yapýn ve [Devre dýþý]
olarak ayarlayýn.
X Güç düðmesi <1/R> veya <2> konumuna ayarlanýrsa
sensör temizliði yürütülmez.
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3 Toz Temizleme Verisinin Eklenmesi
Normalde Kendi Kendini Temizleyen Sensör Ünitesi çekilen
görüntülerde göze çarpan tozlarýn büyük bir kýsmýný giderir. Ancak, hala
gözle görünür tozlarýn kalmasý durumunda, görüntüye Toz Temizleme
Verisi ekleyerek kalan toz parçalarýnýn daha sonra silinmesini
saðlayabilirsiniz. Toz Temizleme Verisi, Digital Photo Professional (size
verilen yazýlým, s.410) tarafýndan toz partiküllerini otomatik olarak
silmek için kullanýlýr.

Hazýrlýk
Beyaz bir boþ kaðýt gibi beyaz bir nesneyi hazýrda bulundurun.
Lensin odaklanma uzunluðunu 50 mm veya daha uzun ayarlayýn.
Lens odaklanma modu düðmesini <MF> konumuna getirin ve odaðý
sonsuza (∞) ayarlayýn. Lenste mesafe ölçeði yoksa, lensin önüne
bakýn ve odaklanma halkasýný saat yönünde sonuna kadar çevirin.

Toz Temizleme Verisini Elde Edin

1

[Toz Temizleme Verisi]'ni seçin.
[z3] sekmesi altýnda, [Toz
Temizleme Verisi] seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

(OK) seçimi yapýn.
2 [Tamam]
[Tamam] (OK) seçimi yapýn ve sonra
<0> tuþuna basýn. Sensör otomatik
olarak temizlendikten sonra bir mesaj
görüntülenir. Temizleme sýrasýnda bir
deklanþör sesi duyulmasýna raðmen
resim çekilmez.
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3 Toz Temizleme Verisinin Eklenmesi

bir nesneyi fotoðraflayýn.
3 Düz,20beyaz
cm - 30 cm'lik bir mesafeden vizörü
desensiz, düz, beyaz bir nesneyle
doldurun ve bir resim çekin.
X Resim f/22'lik bir diyafram ayarýnda
diyafram öncelikli AE modunda çekilir.
Görüntü kaydý yapýlmayacaðý için,
fotoðraf makinesinde kart olmasa bile veri
elde edilebilir.
X Resim çekildiði zaman fotoðraf makinesi
Toz Temizleme Verisini toplamaya baþlar.
Toz Temizleme Verisi elde edildiðinde bir
mesaj görüntülenir. [Tamam]'ý seçin.
Menü ekrandan kaybolur.
Veri baþarýlý bir þekilde elde edilemezse,
bununla ilgili bir mesaj görüntülenir. Bir
önceki sayfada anlatýlan “Hazýrlýk”
prosedürünü uygulayýn, sonra [Tamam]
seçimi yapýn. Resmi tekrar çekin.

Toz Temizleme Verisi Hakkýnda
Toz Temizleme Verisi elde edildikten sonra, bu iþlemden sonra çekilen tüm JPEG
ve RAW görüntülere eklenir. Önemli bir çekim öncesinde, iþlemi tekrarlayarak
Toz Temizleme Verisini güncellemelisiniz.
Görüntüye eklenen Toz Temizleme Verisi o kadar küçüktür ki görüntü dosya
boyutuna etkisi yok gibidir.

Yeni ve temiz bir beyaz kaðýt gibi düz, beyaz bir nesne kullandýðýnýzdan
emin olun. Kaðýt üzerinde desen veya þekil varsa, bunlarý toz verisi olarak
algýlanabilir ve yazýlýmýn toz silme doðruluðunu negatif yönde etkileyebilir.
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3 Manuel Sensör Temizliði
Otomatik sensör temizliði ile giderilemeyen toz, örneðin körüklü bir fýrça
kullanýlarak manuel olarak temizlenebilir. Sensörü temizlemeden önce
lensi fotoðraf makinesinden çýkarýn.
Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassastýr. Sensörün
doðrudan temizlenmesi gerekirse, bu iþlem için makinenin bir
Canon Hizmet Merkezi'ne götürmenizi öneririz.

1

[Sensör temizliði]'ni seçin.
[53] sekmesi altýnda, [Sensör
temizliði] seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

temizle]'yi seçin.
2 [Manuel
[Manuel temizle]'yi seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.

(OK) seçimi yapýn.
3 [Tamam]
[Tamam] seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
X Kýsa bir süreliðine refleks aynasý
kilitlenir ve perde açýlýr.
“CLn” üst LCD panelde yanýp söner.

4 Sensörü temizleyin.
bitirin.
5 Temizlemeyi
Açma/kapama düðmesini <2>
konumuna getirin.

Pil kullanýyorsanýz, pillerin tam þarjlý olduðundan emin olun.
Güç kaynaðý olarak AC Adaptör Kiti ACK-E4 (ayrý satýlýr) kullanmanýzý
öneririz.
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3 Manuel Sensör Temizliði

Sensörü temizlerken asla aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirmeyin.
Bunlar gücü keser ve perdeyi kapatýr. Dolayýsýyla deklanþör
perdeleri ve görüntü sensörü hasar görebilir.
• Güç düðmesinin <2> konumuna getirilmesi.
• Pilin takýlmasý veya çýkarýlmasý.
Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassastýr. Sensörü dikkatle
temizleyin.
Fýrçasýz bir üfleyici kullanýn. Fýrçalar sensörü çizebilir.
Üfleyici ucunu lens montesi içinden makineye sokmayýn. Güç kesintisi
olursa, deklanþör kapanýr ve deklanþör perdeleri veya refleks aynasý
hasar görebilir.
Sensörü temizlemek için asla basýnçlý hava kullanmayýn. Üfleme
þiddetiyle sensör hasar görebilir veya sprey gaz sensörü dondurabilir.
Sensör temizliði yapýlýrken pil seviyesi azalýrsa, bir bip sesi sizi uyarýr.
Sensörü temizlemeyi durdurun.
Üfleyiciyle de temizlenmeyen toz/kir kalýrsa, sensörü bir Canon Hizmet
Merkezi'ne temizletmenizi öneririz.
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11

Görüntülerin Yazdýrýlmasý ve
Bilgisayara Aktarýlmasý
Baský (s.302)
Fotoðraf makinesini doðrudan bir yazýcýya baðlayabilir ve
karttan resim baskýsý alabilirsiniz. Fotoðraf makinesi, bir
direkt baský standardý olan “wPictBridge” ile uyumludur.
Dijital Baský Emri Formatý (DPOF) (s.309)
DPOF (Dijital Baský Emri Formatý), kartta kayýtlý
görüntülerin görüntü seçimi, baský miktarý vb. gibi baský
talimatlarýna göre yazdýrýlmasýný saðlar. Tek seferde topluca
görüntü yazdýrabileceðiniz gibi fotofiniþe baský emri de
verebilirsiniz.
Resimlerin Bilgisayara Aktarýlmasý (s.313)
Fotoðraf makinesini kiþisel bilgisayara baðlayabilir ve
fotoðraf makinesiyle iþlem yaparak karta kayýtlý görüntüleri
kiþisel bilgisayarýnýza aktarabilirsiniz.
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Baskýya Hazýrlýk
Direkt baský prosedürünün tamamý LCD monitörden bakarken
fotoðraf makinesiyle gerçekleþtirilebilir.

Fotoðraf Makinesinin Yazýcýya Baðlanmasý

1

Fotoðraf makinesinin güç
düðmesini <2> konumuna
getirin.

ayarlayýn.
2 Yazýcýyý
Ayrýntýlar için, yazýcýnýn kullaným
kýlavuzuna baþvurun.

3

Fotoðraf makinesini yazýcýya
baðlayýn.
Fotoðraf makinesiyle birlikte verilen
arabirim kablosunu kullanýn.
Kablo fiþinin <D> simgesi fotoðraf
makinesi önüne bakacak þekilde
kabloyu fotoðraf makinesinin
<C> terminaline baðlayýn.
Yazýcýyý baðlamak için yazýcýnýn
kullaným kýlavuzuna baþvurun.

4 Yazýcýyý açýn.
makinesinin güç
5 Fotoðraf
düðmesini <1> konumuna
getirin.
X Bazý yazýcýlarda bip sesi duyulabilir.
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yürütün.
6 Resmi
<x> tuþuna basýn.
X Resim görüntülenir ve sol üstte <w>
simgesi görüntülenerek, fotoðraf
makinesinin bir yazýcýya baðlý
olduðunu gösterir.

Videolar yazdýrýlamaz.
Fotoðraf makinesi sadece CP Direct veya Bubble Jet Direct ile uyumlu
yazýcýlarla kullanýlamaz.
Size verilenden farklý bir arabirim kablosu kullanmayýn.
5. adýmda uzun bir bip sesi duyulursa, yazýcýyla ilgili bir sorun var
demektir. Hata mesajýyla görüntülenen sorunu çözün (s.308).
Bu fotoðraf makinesiyle çekilmiþ RAW görüntüleri de yazdýrabilirsiniz.
Makineyi beslemek için pil paketi kullanýrsanýz, pilin tam þarjlý
olduðundan emin olun. Tam þarjlý bir pil kullanýldýðýnda yakl. 4 saat 30
dakika süreyle baský yapýlabilir.
Kabloyu çýkarmadan önce fotoðraf makinesini ve yazýcýyý kapatýn.
Kabloyu fiþinden tutarak (kablodan deðil) çýkarýn.
Direkt baskýda makineyi beslemek için güç kaynaðý olarak AC Adaptör
Kiti ACK-E4 (ayrý satýlýr) kullanmanýzý öneririz.
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Ekran göstergesi ve ayar seçenekleri yazýcýya baðlý olarak
deðiþebilir. Bazý ayarlar kullanýlamayabilir. Ayrýntýlar için, yazýcýnýn
kullaným kýlavuzuna baþvurun.
Yazýcý baðlý simgesi

1

Yazdýrýlacak resmi seçin.
LCD monitörün sol üst köþesinde
<w> simgesinin görüntülendiðinden
emin olun.
<5> kadranýný çevirerek yazdýrmak
istediðiniz resmi seçin.

> tuþuna basýn.
2 <X0Baský
ayarý ekraný gösterilir.
Baský ayarý ekraný
Baský efektlerini ayarlar (s.304).
Tarihi veya dosya numarasý yazdýrmayý
açar/kapatýr.
Baský miktarýný ayarlar.
Kýrpmayý ayarlar (s.307).
Kaðýt boyutunu, tipini ve sayfa düzenini
ayarlar.
1. adýmdaki ekrana geri döndürür.
Ayarladýðýnýz kaðýt boyutu, tipi ve sayfa düzeni görüntülenir.
* Yazýcýya baðlý olmak üzere tarih ve dosya numarasý baskýsý ve kýrpma gibi
ayarlarý seçmek mümkün olmayabilir.

settings] (Kaðýt ayarlarý)
3 [Paper
seçimi yapýn.
[Paper settings] (Kaðýt ayarlarý)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna
basýn.
X Kaðýt ayarý ekraný gösterilir.
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Q Kaðýt Boyutunun Ayarlanmasý
Yazýcýda yüklü olan kaðýt boyutunu
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
X Kaðýt tipi ekraný gösterilir.

Y Kaðýt Tipinin
Ayarlanmasý
Yazýcýda yüklü olan kaðýt tipini seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
X Sayfa düzeni ekraný gösterilir.

U Sayfa Düzeninin
Seçilmesi
Sayfa düzenini seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
X Baský ayarý ekraný yeniden gösterilir.
Kenarlýklý

Beyaz kenarlýklý baský alýnýr.

Kenarlýksýz

Baskýda kenarlýk olmaz. Yazýcýnýz kenarlýksýz baský alamýyorsa,
baský kenarlýklý olacaktýr.

Kenarlýklýc

9x13 cm veya daha büyük baskýlarda kenarlýk üzerine çekim
bilgileri*1

xx-üstü

Tek sayfaya 2, 4, 8, 9, 16 veya 20 resim yazdýrma seçeneði.

20-üstüc
35-üstüp

A4 veya L boyutlu kaðýda*2 küçük resim olarak 20 ila 35 arasýnda
resim basýlýr.
• [20-upc] seçiminde çekim bilgileri*1 yazdýrýlýr.

Varsayýlan

Sayfa düzeni yazýcý modeline veya ayarlarýna baðlý olarak deðiþir.

*1: Exif verisinden fotoðraf makinesi adý, lens adý, çekim modu, enstantane hýzý,
diyafram, poz telafisi miktarý, ISO hýzý, beyaz ayarý vb. yazdýrýlýr.
*2: “Dijital Baský Emri Formatý (DPOF)” (s.309) ile baský emri verdikten sonra, “DPOF ile
Direkt Baský” (s.312) konusundaki talimatlarý uygulayarak baský almanýz önerilir.
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efektlerini belirler.
4 Yazdýrma
Gerekiyorsa ayarlayýn. Baský efekti
ayarý yapmanýz gerekmiyorsa, 5.
adýma geçin.
Ekranda görüntülenenler yazýcýya
baðlý olarak deðiþir.
Seçeneði belirleyin, sonra <0>
tuþuna basýn.
Ýstediðiniz baský efektini seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.
<z> yanýnda parlak bir þekilde
<e> simgesi görüntülenirse, baský
efekti ayarý da yapabilirsiniz (s.306).
Yazdýrma Efekti

Açýklama

EAçýk

Resim, yazýcýnýn standart renkleriyle yazdýrýlýr. Görüntünün
Exif verisi kullanýlarak otomatik düzeltme yapýlýr.

EKapalý

Otomatik düzeltme yapýlmaz.

ECanlý

Resim doygun renklerle yazdýrýlarak daha canlý mavi ve
yeþiller elde edilir.

EPA

Baský öncesinde görüntü paraziti giderilir.

0 S/B

Gerçek siyahlarla siyah/beyaz baský alýr.

0 Soðuk ton

Mavimsi siyahlarla, soðuk siyah/beyaz baský alýr.

0 Sýcak ton

Sarýmsý siyahlarla, sýcak siyah/beyaz baský alýr.

zDoðal

Gerçek renkler ve kontrastla baský alýr.
Otomatik renk ayarý yapýlmaz.

zDoðal M

Baský karakteristikleri "Doðal" ayarýyla aynýdýr. Ancak, bu
ayarla "Doðal" seçeneðinden daha fazla ince ayar yapýlabilir.

EVarsayýlan

Baský, yazýcýya baðlý olarak farklýlaþýr Ayrýntýlar için, yazýcýnýn
kullaným kýlavuzuna baþvurun.

* Baský efektlerini deðiþtirdiðiniz zaman, bu deðiþiklikler sol üstte görüntülen
resme yansýtýlýr. Yazdýrýlan resmin, size yaklaþýk bir izlenim oluþturan ekrandaki
resimden kýsmen de olsa farklý olacaðýný unutmayýn. Bu ayný zamanda s.
306'daki [Brightness] (Parlaklýk) ve [Adjust levels] (Ayar seviyeleri) için de
geçerlidir.
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ve dosya numarasý
5 Tarih
baskýsýnýn ayarlanmasý.
Gerekiyorsa ayarlayýn.
<I> seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
Ýstediðiniz gibi ayarlayýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

sayýsýný belirleyin.
6 Kopya
Gerekiyorsa ayarlayýn.
<R> seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
Kopya sayýsýný ayarlayýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

baþlatýn.
7 Yazdýrmayý
[Print] (Baský) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

ISO 51200, H1 veya H2 ile çekilen bir görüntünün çekim bilgileri
yazdýrýlýrken (s.303) doðru ISO hýzý yazdýrýlmayabilir.
Yazýcý efektleri ve diðer seçenekler için [Default] (Varsayýlan) ayarý, yazýcýnýn
imalatçý tarafýndan atanan kendi varsayýlan ayarlarýdýr. [Default] (Varsayýlan)
ayarlarý öðrenmek için yazýcýnýn kullanma kýlavuzuna baþvurun.
Görüntü dosya boyutuna ve görüntü kaydý kalitesine baðlý olarak [Print] (Baský)
seçimi yaptýktan iþlemin baþlamasýna kadar biraz zaman geçebilir.
Görüntü eðikliði düzeltmesi (s.307) uygulanýrsa, resmi yazdýrmak daha uzun
sürebilir.
Baskýyý durdurmak için [Stop] (Durdur) görüntülenirken <0> tuþuna basýn, sonra
[OK] seçimi yapýn.
[54: Clear all camera settings] (s.58) (Tüm makine ayarlarýný temizle) seçimi
yapýlýrsa, tüm ayarlar varsayýlan deðerlerine çevrilir.
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e Baský Efektlerinin Ayarlanmasý
s. 304'deki 4. adýmda baský efektini seçin.
<z> simgesi yanýnda parlak bir þekilde
<e> simgesi görüntülenirse, <B>
tuþuna basabilirsiniz. Sonra baský
efektlerini ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanabilecek veya görüntülenebilecek
öðeler 4. adýmda yapýlan seçime baðlýdýr.
Parlaklýk
Resmin parlaklýðý ayarlanabilir.
Ayar seviyeleri
[Manual] seçimi yaparsanýz, histogramýn daðýlýmýný
deðiþtirebilir ve görüntü parlaklýðý ile kontrastonu
ayarlayabilirsiniz.
Ayar seviyeleri ekraný görüntülenirken <B> tuþuna
basarak <h> konumunu deðiþtirin. <5> kadranýný
çevirerek gölge seviyesini (0 - 127) veya vurgulama
seviyesini (128 - 255) istediðiniz gibi ayarlayýn.

kParlak
Konu yüzünde kararma yapma olasýlýðý olan arka aydýnlatmalý çekim
koþullarýnda etkilidir. [On] (Açýk) ayarý yapýldýðýnda, baskýda yüz daha
parlak çýkar.
Kýrmýzý göz düzeltme
Kýrmýzý gözlü konuya neden olan flaþlý çekimlerde etkilidir. [On]
(Açýk) ayarý yapýldýðýnda, baskýda kýrmýzý göz düzeltmesi yapýlýr.

[kBrightener] (Parlak) ve [Red-eye corr.] (Kýrmýzý göz düzeltme) efektleri ekranda
gösterilmez.
[Detail set.] (Ayrýntýlý ayar) seçildiðinde, [Contrast] (Kontrast), [Saturation]
(Doygunluk), [Color tone] (Renk tonu) ve [Color balance] (Renk dengesi) ayarý
yapabilirsiniz. [Color balance] (Renk dengesi) ayarý yapmak için <9> kadranýný
çevirin. B, mavi; A, kehribar; M, macenta ve G, yeþildir. Görüntünün renk dengesinde
seçilen renge doðru düzeltme yapýlýr.
[Clear all] (Tümünü sil) seçimi yaparsanýz, tüm baský efekti ayarlarý varsayýlan
deðerlerine çevrilir.
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Resmin kýrpýlmasý
Eðiklik

Resmi kýrpabilir ve sanki resim yeniden
oluþturulmuþ gibi sadece kýrpýlan kýsmý
yazdýrabilirsiniz.
Baský öncesi kýrpma ayarý yapýn.
Kýrpma ayarý yapar ve ardýndan baský
ayarlarýný yaparsanýz, baský öncesinde
tekrar kýrpma yapmanýz mümkün
olmayabilir.

1 Yazýcý ayarý ekranýnda [Trimming] (Kýrpma) seçimi yapýn.
2 Kýrpma çerçeve boyutunu, konumu ve en/boy oranýný seçin.
Kýrpma çerçevesi içindeki resim alaný yazdýrýlýr. Kýrpma çerçevesinin
en/boy oraný [Paper settings] (Kaðýt ayarlarý) ile deðiþtirilebilir.
Kýrpma çerçevesi boyutunun deðiþtirilmesi
Kýrpma çerçevesinin boyutunu deðiþtirmek için <6> kadranýný
çevirin. Kýrpma çerçevesi küçüldükçe, resim baský için daha fazla
büyütülebilir.
Kýrpma çerçevesinin taþýnmasý
<9> kadranýný kullanarak çerçeveyi resim üzerinde dikey veya yatay
yönde hareket ettirin. Ýstediðiniz resim alanýný kuþatana kadar kýrpma
çerçevesini hareket ettirin.
Çerçevenin döndürülmesi
<B> tuþuna basarak kýrpma çerçevesinin dikey ve yatay yönde
deðiþtirin. Bu, yatay bir resimden dikey baský almanýzý saðlar.
Resim eðikliði düzeltisi
<5> kadranýný çevirerek, resim eðikliði açýsýný 0,5 derecelik
artýþlarla ±10 derece aralýðýnda ayarlayabilirsiniz. Resim eðikliði
ayarlanýrken ekrandaki <O> simgesi mavi olur.

3 Kýrpmadan çýkmak için <0> tuþuna basýn.

X Baský ayarý ekraný yeniden gösterilir.
Kýrpýlmýþ resmi, baský ayarý ekranýnýn sol üst kýsmýnda kontrol
edebilirsiniz.

307

H112_SEC11.fm Page 308 Monday, June 25, 2012 3:59 PM

wYazdýrma

Yazýcýnýza baðlý olarak, kýrpýlan resim alaný sizin belirlediðiniz gibi
yazdýrýlmayabilir.
Kýrpma çerçevesi küçüldükçe, yazdýrýlan resimde grenlik görülme
olasýlýðý artar.
Resmi kýrparken, fotoðraf makinesinin LCD monitörüne bakýn. Resme
televizyon ekranýndan bakarsanýz, kýrpma çerçevesi doðru bir þekilde
görüntülenmeyebilir.

Yazýcý Hatalarýnýn Giderilmesi
Bir yazýcý hatasýný (örneðin, mürekkep yok, kaðýt yok, vb.) giderdikten sonra
baskýyý devam ettirmek için [Continue] (Devam) seçimi yapmanýza raðmen
baský iþlemi devam etmiyorsa, baskýya devam etmek için yazýcýyý kullanýn.
Baský iþleminin devam ettirilmesiyle -ilgili ayrýntýlar için yazýcýnýn kullaným
kýlavuzuna baþvurun.

Hata Mesajlarý
Baský sýrasýnda bir sorun oluþursa, fotoðraf makinesinin LCD monitöründe
bir hata mesajý görüntülenir. Baskýyý durdurmak için <0> tuþuna basýn.
Sorunu çözdükten sonra, baskýyý devam ettirin. Bir baský sorununun
çözülmesiyle ilgili ayrýntýlar için yazýcýnýn kullaným kýlavuzuna baþvurun.
Paper Error (yazýcý hatasý)
Kaðýdýn yazýcýya doðru þekilde yüklenip yüklenmediðini kontrol edin.
Ink Error (mürekkep hatasý)
Yazýcýnýn mürekkep seviyesinin kontrol edin ve atýk mürekkep tankýný
kontrol edin.
Hardware Error (donaným hatasý)
Kaðýt ve mürekkep sorunlarý dýþýnda bir yazýcý problemi olup olmadýðýný
kontrol edin.
File Error (dosya hatasý)
Seçilen resim PictBridge aracýlýðýyla yazdýrýlamýyor. Farklý bir fotoðraf
makinesiyle çekilen resimler veya bilgisayarda düzenlenen resimler
yazdýrýlamaz.
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Baský tipini, tarih ve dosya numarasý baskýsýný ayarlayabilirsiniz. Baský
ayarlarý, baský emri almýþ tüm görüntülere uygulanýr. (Her resim için ayrý
ayrý ayar yapýlamaz.)

Baský Seçeneklerinin Ayarlanmasý

1

[Print order] (Baský emri) seçimi
yapýn.
[31] sekmesi altýnda, [Print order]
(Baský emri) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

seçimi yapýn.
2 [Set[Setup]up](Kurulum)
(Kurulum) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

istediðiniz gibi
3 Seçeneði
ayarlayýn.
[Print type] (Baský tipi), [Date] (Tarih)
ve [File No.] (Dosya No.) ayarý yapýn.
Ayarlanacak seçeneði belirleyin,
sonra <0> tuþuna basýn. Ýstediðiniz
ayarý seçin, sonra <0> tuþuna
basýn.
[Print type] (Baský tipi)

[Date] (Tarih)

[File No.] (Dosya No.)
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Baský tipi

Tarih
Dosya
numaralandýrma

K
L
K
L

Standart

Her sayfaya bir resim yazdýrýr.

Dizin

Tek sayfaya birden fazla küçük resim yazdýrýlýr.

Herikisi

Hem standart hem de indeks formatlarýný yazdýrýr.

Açýk
[On] (Açýk) seçeneðinde kayýtlý tarih yazdýrýlýr.
Kapalý
Açýk
[On] (Açýk) seçeneðinde dosya numarasý yazdýrýlýr.
Kapalý

çýkýn.
4 Ayardan
<M> tuþuna basýn.
X Baský emri ekraný yeniden gösterilir.
Sonra baský emri için [Sel.Image]
(Resim Seç), [Byn] veya [All
image] (Tüm resimler) seçimi yapýn.

[Date] (Tarih) ve [File No.] (Dosya No.) seçenekleri [On] (Açýk) olarak
ayarlanmýþ olsa bile, baský tipi ayarlarýna ve yazýcý modeline baðlý olarak
tarih veya dosya numarasý yazdýrýlamayabilir.
[Index] (Ýndeks) baskýlarda, hem [Date] (Tarih) hem de [File No.] (Dosya
No.) seçeneði ayný anda [On] (Açýk) olarak ayarlanmaz.
DPOF ile baský alýrken, baský emri özellikleri ayarlanmýþ bir kart kullanýn.
Karttan resimleri çýkarýr ve yazdýrmaya çalýþýrsanýz kullanýlamaz.
Bazý DPOF uyumlu yazýcýlar ve fotofiniþler resimleri sizin belirlediðiniz
gibi yazdýramayabilirler. Yazýcýnýzda böyle bir durumla karþýlaþýrsanýz,
yazýcýnýzýn kullaným kýlavuzuna baþvurun. Ayrýca fotofiniþin baský
emirlerine uyumluluðunu kontrol edin.
Fotoðraf makinesine, baský emri farklý bir makinede verilmiþ bir kart takýp
sonra baský emri vermeye çalýþmayýn. Baský emri çalýþmayabilir veya
baský emrinin üzerine yazýlabilir. Ayrýca, resim tipine baðlý olarak, baský
emri vermek mümkün olmayabilir.
RAW görüntülere ve videolara baský emri verilemez. RAW görüntüler
PictBridge ile yazdýrýlabilir (s.300).
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Baský Emri
Resim Seç
Resimler birer birer seçer ve baský emri
verir.
<u> tuþuna basar ve <6> kadranýný
saat yönü tersine çevirirseniz, üç resimlik
ekrandan bir resim seçebilirsiniz. Tek tek
görüntü izlemeye geri dönmek için
<6> kadranýný saat yönünde çevirin.
<M> tuþuna basarak baský emrini
karta kaydedebilirsiniz.

Miktar
Seçilen toplam resim

Ýþaret
Ýndeks simgesi

[Standard] (Standart) [Both] (Herikisi)
<0> tuþuna basýn ve ekrandaki resmin
bir kopyasýnýn yazdýrýlmasý için baský
emri verilir. <5> kadranýný çevirerek,
99'a kadar seçim yapabilirsiniz.
[Index] (Ýndeks)
Ýndeks baskýsýnda <X> ile iþaretli bir
resmi dahil etmek için <0> tuþuna
basýn.

Byn
[Mark all in folder] (Klasördekilerin hepsini iþaretle) seçimi yapýn ve klasörü seçin.
Klasördeki tüm resimlerin birer kopyasýnýn alýnmasý için baský emri verilir. [Clear all
in folder] (Klasördekilerin hepsini temizle) seçimi yapar ve klasörü seçerseniz, bu
klasörün baský emri iptal edilir.
Tüm resimler
[Mark all on card] (Karttakilerin hepsini iþaretle) seçimi yaparsanýz, karttaki tüm
resimlerin bir kopyasýnýn alýnmasý için baský emri verilir. [Clear all on card]
(Karttakilerin hepsini temizle) seçimi yaparsanýz, karttaki tüm resimler için verilen
baský emirleri iptal edilir.
RAW görüntüler ve videolarýn, "Byn” veya “All image” ayarý yapýldýðýnda baský emrine
dahil edilemeyeceðini unutmayýn.
Bir PictBridge yazýcý kullanýrken, bir baský emrinde 400'den fazla resim yazdýrmayýn.
Baský emriniz daha fazla resmi içerirse, görüntülerin bir kýsmý yazdýrýlmayabilir.
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W DPOF ile Direkt Baský
Bir PictBridge yazýcýyla, DPOF
kullanarak çok kolay resim baskýsý
alabilirsiniz.

1

Baskýya hazýrlanýn.
s. 300'e bakýn. “Fotoðraf Makinesinin Yazýcýya Baðlanmasý”
prosedürünü 5. adýma kadar uygulayýn.

2

3

[31] sekmesi altýnda [Print order] (Baský emri) seçimi yapýn.

[Print] (Baský) seçimi yapýn.
[Print] (Baský) seçeneðinin görüntülenmesi için, fotoðraf
makinesinin bir yazýcýya baðlanmasý ve baský iþlemine bir engel
olmamasý gerekir.

4

[Paper settings] (Kaðýt ayarlarý) ayarý yapýn (s.302).

5

[OK] seçimi yapýn.

Gerekirse baský efektlerini ayarlar (s.304).

Baský öncesinde kaðýt boyutunu ayarlayýn.
Bazý yazýcýlarda dosya numarasý yazdýrýlamaz.
[Bordered] (Kenarlýklý) seçimi yapýlýrsa, bazý yazýcýlarda kenarlýk üzerinde tarih baskýsý
yapabilir.
Yazýcýya baðlý olarak, parlak arka plana veya kenarlýða yazdýrýlýrsa tarih silik çýkabilir.
[Adjust levels] (Ayar seviyeleri) altýnda [Manual] seçimi yapýlamaz.
Baskýyý durdurur ve sonra kalan sayfalarý yazdýrmaya devam etmek istiyorsanýz,
[Resume] (Devam et) seçimi yapýn. Baskýyý durdurursanýz veya aþaðýdakilerden
birini gerçekleþtirirseniz baskýya devam edilmez:
• Baský öncesinde, baský emrini deðiþtirir veya baský emri almýþ resmi silerseniz.
• Ýndeks ayarý yaptýðýnýzda, baskýya devam etmeden önce kaðýt ayarýný
deðiþtirirseniz.
• Baskýyý durdurduðunuzda, kalan kart kapasitesi azsa.
Baský sýrasýnda bir sorun oluþursa, bkz. s. 308.
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d Resimlerin Bilgisayara Aktarýlmasý
Fotoðraf makinesini kiþisel bilgisayara baðlayabilir ve fotoðraf
makinesiyle iþlem yaparak karta kayýtlý görüntüleri kiþisel bilgisayarýnýza
aktarabilirsiniz. Buna direkt görüntü aktarýmý denir.
Direkt resim aktarýmý ve yönetimi, fotoðraf makinesinin LCD
monitöründe görüntülenen bir arayüzden yapýlýr.
Kiþisel bilgisayara aktarýlan resimler [Pictures] (Resimler) veya [My
Pictures] (Resimlerim) klasörüne kaydedilir ve klasör bazýnda
düzenlenir.
Fotoðraf makinesini kiþisel bilgisayara kaydetmeden önce,
size verilen yazýlýmý (CD-ROM'daki EOS DIGITAL Çözüm Diski)
kiþisel bilgisayarýnýza yüklediðinizden emin olun.
Size verilen yazýlýmýn kurulma prosedürü için bkz. s. 411.

Görüntü Aktarýmý için Hazýrlýk

1

Fotoðraf makinesinin güç
düðmesini <2> konumuna
getirin.

makinesini kiþisel
2 Fotoðraf
bilgisayara baðlayýn.
Fotoðraf makinesiyle birlikte verilen
arabirim kablosunu kullanýn.
Kablo fiþinin <D> simgesi fotoðraf
makinesi önüne bakacak þekilde
kabloyu fotoðraf makinesinin
<C> terminaline baðlayýn.
Kablonun fiþini kiþisel bilgisayarýn
USB terminaline baðlayýn.
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d Resimlerin Bilgisayara Aktarýlmasý

makinesinin güç
3 Fotoðraf
düðmesini <1> konumuna
getirin.
Kiþisel bilgisayar program seçimi
yapmanýzý isterse [EOS Utility] (EOS
Yardýmcý Programý) seçimi yapýn.
X Kiþisel bilgisayarda EOS Yardýmcý
Programý ekraný görüntülenir.
EOS Yardýmcý Programý ekraný görüntülendikten sonra EOS Yardýmcý
Programý ile iþlem yapmayýn. EOS Yardýmcý Programý'nýn üst ekraný
dýþýnda bir ekran görüntülenirse, s. 316'daki 5. adýmdaki [Direct transfer]
(Direkt aktarým) görüntülenmez. (Görüntü aktarýmý iþlevi kullanýlamaz.)
EOS Yardýmcý Programý ekraný görüntülenmezse, Yazýlým Kullanma
Kýlavuzu'na baþvurun (s.412).
Kabloyu çýkarmadan önce fotoðraf makinesini kapatýn. Kabloyu fiþinden
tutarak (kablodan deðil) çýkarýn.
Resimleri ayrýca Ethernet RJ-45 terminaline baðlý bir kablolu LAN
aracýlýðýyla FTP sunucusuna aktarabilirsiniz (s.21).

3 RAW+JPEG Görüntülerin Aktarýlmasý
RAW+JPEG görüntülerde hangi resmi
aktaracaðýnýzý seçebilirsiniz. Bir sonraki
sayfada 2. adýmda [RAW+JPEG
transfer] (RAW+JPEG aktar) seçimi
yapýn ve aktarýlacak resimleri seçin:
[JPEG only] (Sadece JPEG), [RAW
only] (Sadece RAW) veya
[RAW+JPEG].

[RAW+JPEG transfer] (RAW+JPEG aktar) ayarý [Communication settings] →
[Network settings] → [Set up] → [Transfer type/size] → [RAW+JPEG
transfer] için yapýlan ayara baðlantýlý olarak otomatik olarak deðiþir.
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d Resimlerin Bilgisayara Aktarýlmasý

3 Aktarýlacak Görüntülerin Seçilmesi
Resim Seç

1

[Image transfer] (Görüntü aktarýmý) seçimi
yapýn.
[32] sekmesi altýnda, [Image transfer] (Görüntü
aktarýmý) seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

seç/aktar] (Image sel./transfer)
2 [Görüntü
seçimi yapýn.
[Image sel./transfer] (Görüntü seçimi/aktarýmý)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

(Resim seç) seçimi yapýn.
3 [Sel.Image]
[Sel.Image] (Resim seç) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

resimleri seçin.
4 Aktarýlacak
<5> kadranýný çevirerek aktarýlacak resmi
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
<5> kadranýný çevirerek ekranýn sol üst
köþesinde <X> iþaretini görüntüleyin, sonra
<0> tuþuna basýn.
<u> tuþuna basar ve <6> kadranýný saat
yönü tersine çevirirseniz, üç resimlik ekrandan
bir resim seçebilirsiniz. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için <6> kadranýný
saat yönünde çevirin.
Aktarmak üzere baþka resimler seçmek için
4.adýmý tekrarlayýn.
3. adýmdaki ekrana geri dönmek için <M>
tuþuna basýn.
[Sel.Image] (Resim seç) seçildiðinde, ekranýn sol üst kýsmýnda resmin aktarým durumunu
iþaretleyebilirsiniz: Ýþaret yok: Seçili deðil. X: Aktarým için seçilir. l: Aktarým baþarýsýz. k: Aktarýldý.
Fotoðraf makinesi bir kiþisel bilgisayara baðlý olmadýðýnda s. 314'deki [RAW+JPEG transfer]
(RAW+JPEG aktarýmý) için prosedürler ve 1 ila 4. adýmlar da kullanýlabilir.

315

H112_SEC11.fm Page 316 Monday, June 25, 2012 3:59 PM

d Resimlerin Bilgisayara Aktarýlmasý

aktarýn.
5 Resmi
Bilgisayar ekranýnda, EOS Yardýmcý
Programýnýn üst ekranýnýn görüntülenip
görüntülenmediðini kontrol edin.
[Direct transfer] (Direkt aktarým) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
Onay ekranýnda, [OK] seçimi yapýn.
Resimler kiþisel bilgisayara aktarýlýr.
[Sel.n] ve [All image] (Tüm resimler) ile
seçilen resimler de ayný þekilde aktarýlabilir.
Sel.n
[Sel.n] seçimi yapýn ve [Folder images not transfer’d] (Aktarýlmayan klasör
resimleri) seçimi yapýn. Bir klasör seçildiðinde, bu klasörde yer alan henüz
bilgisayara aktarýlmamýþ tüm resimler seçilir.
[Folder images failed transf.] (Aktarýmý baþarýsýz klasör resimleri) seçimi
yapýldýðýnda aktarýmý baþarýsýz olan resimlerin klasörleri seçilir.
[Clear folder transf. history] (Klasör aktarým geçmiþini temizle) seçildiðinde,
seçili klasördeki resimlerin aktarým geçmiþleri silinir. Aktarým geçmiþi
temizlendikten sonra [Folder images not transfer’d] (Aktarýlmayan klasör
resimleri) seçimi yapabilir ve tekrar klasördeki tüm resimleri aktarabilirsiniz.

Tüm resimler
[All image] (Tüm resimler) seçildiðinde ve [Card images not transferred]
(Aktarýlmayan kart resimleri) seçimi yapýldýðýnda, karttaki henüz bilgisayara
aktarýlmamýþ resimler seçilir.
[Card images failed transfer] (Aktarýmý baþarýsýz kart resimleri) ve [Clear
card’s transf. history] (Kartýn aktarým geçmiþini temizle) ile ilgili açýklama
için bkz. yukarýdaki “Sel.n”.
Kiþisel bilgisayarda EOS Yardýmcý Programý'nýn üst ekraný dýþýnda bir
ekran görüntülenirse, [Direct transfer] (Direkt aktarým) seçimi yapýn.
Görüntü aktarýmý sýrasýnda, bazý menü seçenekleri kullanýlamaz.

Video aktarýmý da yapabilirsiniz.
Tek seferde en fazla 9999 resim aktarýlabilir.
Resim aktarýmý yapýlýrken çekim yapýlamaz.
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12

Fotoðraf Makinesinin
Özelleþtirilmesi
Özel Ýþlevlerle çekim tercihlerinize uygun hale getirmek
üzere çeþitli fotoðraf makinesi özelliklerini
özelleþtirebilirsiniz.
Ayrýca, geçerli fotoðraf makinesi ayarlarýný <w1>,
<w2> veya <w3> çekim modlarý altýna kaydedebilir
veya fotoðraf makinesi ayarlarýný bir karta
kaydedebilirsiniz.
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3 Özel Ýþlevler
A LV
Çekim

k Video
Çekim

k

k

k

a ile

Braketleme otomatik iptal

k

Braketleme sýrasý

k

(Fotoðraf,
S/B
braketleme
ayarýyla)

81: Poz
Poz seviyesi artýþlarý
ISO hýzý ayar artýþlarý

Braketlenen çekim sayýsý
AF noktasýyla baðlantýlý spot ölçüm
Güvenli deðiþim

s.320

s.321

s.322

k

k

82: Poz
Çekim modlarýný sýnýrlandýr
Ölçüm modlarýný sýnýrlandýr

k

k

k

k

k

k

k

k

s.323

Manuel pozda kullanýlan ölçüm
Enstantane hýzý aralýðýný ayarla
Diyafram aralýðýný ayarla
AE Mikro Ayarý
FE Mikro Ayarý

s.324

s.325

k

83: Sürücü
Sürekli çekim hýzý
Sürekli çekim sayýsýný sýnýrlandýr
Sürücü modlarýný sýnýrlandýr

s.326

k

(Fotoðrafla

k

(Fotoðrafla

k

(Fotoðrafla

Gölgeli Özel Ýþlevler, Canlý Görünüm (LV) çekimi veya video çekiminde
çalýþmaz. (Ayarlar devre dýþýdýr.)
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3 Özel Ýþlevler

A LV
Çekim

84: Ekran/Ýþlev
Odaklanma Ekraný

k Video
Çekim

s.327

Pozlama sýrasýnda vizör bilgileri
Bulb sýrasýnda LCD panel aydýnlatmasý

s.328

k

Kayýt kartý, görüntü boyutu ayarý
85: Operasyon

Tv/Av sýrasýnda kadran yönü

k

a ile

k

a ile

Multi iþlev kilidi

k

k

Özel Kontroller

Ayara baðlýdýr

Lensiz Av ayarý

J/K tuþu iþlevi

s.329

s.330

(Çekimden sonra gözden
geçirme sýrasýnda)

86: Diðerleri
Kýrpma bilgisini ekleyin
Zamanlayýcý süresi

s.331

k

(Fotoðrafla

[Sadece [Timer after

Deklanþör býrakma süresi gecikmesi
Ses notu kalitesi
Varsayýlan Silme seçeneði

s.332

(Çekimden sonra
gözden geçirme
(Ýzleme)

87: Temizle

[87: Clear all Custom Func. (C.Fn)] (Tüm Özel Ýþlevleri Temizle)
seçimi yapýldýðýnda, tüm Özel Ýþlev ayarlarý temizlenir.
Özel Ýþlevlerin tamamý temizlenmiþ olsa bile [84: Focusing Screen] (Odaklanma Ekraný)
ve [85: Custom Controls] (Özel Kontroller) için ayarlar deðiþtirilmeden kalýr. Ayrýca,
yapýlan ayarlar temizlenmese bile, [82: AE Microadjustment] (AE Mikro Ayarý) ve [82:
FE Microadjustment] (FE Mikro Ayarý) [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanýr.
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3 Özel Ýþlev Ayarlarý
[8] sekmesi altýnda, çekim tercihlerinize
uygun hale getirmek üzere çeþitli
fotoðraf makinesi iþlevlerini
özelleþtirebilirsiniz. Varsayýlan ayar
dýþýndaki herhangi bir ayar mavi renkte
gösterilir.

C.Fn1: Poz
Poz seviyesi artýþlarý
1/3: 1/3 duraklý, Poz telafisi 1/3 duraklý
Enstantane hýzý, diyafram, poz telafisi ve flaþ poz telafisi için 1/3 durak
artýþlarla ayar yapýlýr.
1/1: 1 duraklý, Poz telafisi 1/3 duraklý
Enstantane hýzý ve diyafram için tam duraklý ve poz telafisi ve flaþ poz
telafisi için 1/3 duraklý artýþlarla ayar yapýlýr.
1/2: 1/2 duraklý, Poz telafisi 1/2 duraklý
Enstantane hýzý, diyafram, poz telafisi ve flaþ poz telafisi için 1/2 durak
artýþlarla ayar yapýlýr.

ISO hýzý ayar artýþlarý
1/3: 1/3 duraklý
1/1: 1 duraklý

Braketleme otomatik iptal
ON (açýk): Etkin
Güç düðmesi <2> olarak ayarlanýrsa, AEB ve beyaz ayarý
braketleme ayarlarý iptal edilir. Flaþ patlamaya hazýr olduðunda veya
video çekime geçiþ yaptýðýnýzda da AEB iptal edilir.
OFF (kapalý): Devre dýþý
AEB ve beyaz ayarý dizeleme ayarlarý güç düðmesi <2> olarak
ayarlandýðýnda iptal edilmez. (Flaþ patlamaya hazýr olduðunda veya
video çekimine geçerseniz, AEB geçici olarak iptal edilir ancak AEB
aralýðý korunur.)

320

H112_SEC12.fm Page 321 Monday, June 25, 2012 3:59 PM

3 Özel Ýþlev Ayarlarý

Braketleme sýrasý
AEB çekim sýrasý ve beyaz ayarý braketleme sýrasý deðiþtirilebilir.
0 - +: 0, -, +
- 0+ : -, 0, +
+0 - : +, 0, AEB
0 : Standart poz
- : Azaltýlmýþ poz
+ : Artýrýlmýþ poz

Beyaz Ayarý Braketleme
B/A Yönü
M/G Yönü
0 : Standart beyaz ayarý
0 : Standart beyaz ayarý
- : Mavi zemin
- : Macenta zemin
+ : Kehribar zemin
+ : Yeliþ zemin

Braketlenen çekim sayýsý
AEB ve beyaz ayarý braketleme ile yapýlan çekim sayýsý klasik 3 çekim
yerine 2, 5 veya 7 çekim olarak deðiþtirilebilir.
[Bracketing sequence: 0, -, +] (Braketleme sýrasý) ayarlandýðýnda,
braketlenen çekimler aþaðýdaki tabloda gösterildiði gibi çekilir.
3: 3 çekim
2: 2 çekim
5: 5 çekim
7: 7 çekim
(1 duraklý artýþlar)
1. Çekim 2. Çekim 3. Çekim 4. Çekim 5. Çekim 6. Çekim 7. Çekim
3: 3 çekim

Standart
(0)

-1

2: 2 çekim

Standart
(0)

±1

5: 5 çekim

Standart
(0)

-2

-1

+1

+2

7: 7 çekim

Standart
(0)

-3

-2

-1

+1

+1

+2

+3

[2 shots] (2 çekim) seçildiðinde, AEB aralýðý ayarýnda + veya - taraf seçilebilir.
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3 Özel Ýþlev Ayarlarý

AF noktasýyla baðlantýlý spot ölçüm
AF noktasý baðlantýlý spot ölçümü <r> ölçüm modunda etkileþtirebilir
veya devre dýþý býrakabilirsiniz.
Sadece merkez AF noktasý
Seçili durumdaki AF noktasýndan baðýmsýz olarak, spot ölçümü her
zaman vizörün merkez AF noktasýna baðlanýr.
Etkin AF noktasýna baðlý
Spot ölçüm, manuel olarak seçilen AF noktasýna baðlanýr. AF alan seçim
modu 61 noktalý otomatik seçim veya Bölge AF (otomatik Bölge seçimi)
olarak ayarlanýrsa, spot ölçümü vizör merkezinde gerçekleþtirilir.

Güvenli deðiþim
OFF (kapalý): Devre dýþý
Tv/Av: Enstantane hýzý/Diyafram
Bu iþlev enstantane öncelikli AE (s) veya diyafram öncelikli AE (f) modlarýný
etkili hale getirir. Konu parlaklýðý deðiþirse ve standart poz otomatik poz aralýðýnda
elde edilemezse, fotoðraf makinesi standart bir poz elde etmek için manuel olarak
seçilen ayarý otomatik olarak deðiþtirir.

ISO: ISO hýzý
Bu iþlev Program AE (d), enstantane öncelikli AE (s) ve diyafram öncelikli
AE (f) modlarýnda çalýþýr. Konu parlaklýðý deðiþirse ve standart poz
otomatik poz aralýðýnda elde edilemezse, fotoðraf makinesi standart bir poz
elde etmek için manuel olarak ayarlanan ISO hýzýný otomatik olarak deðiþtirir.
Güvenli değişim otomatik olarak ISO 32000 veya daha yüksek bir değere
ayarlanırsa (fotoğraf makinesinin iç ısısı düşük olduğunda ve ISO 20000 veya
daha yüksek bir değer ayarlandığında), [ISO speed] (ISO hızı) ayarı
yapıldığında <o> seçeneğinde maksimum çekim sayısı yakl. 10 kare/sn. olur.
[z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarlarý) altýnda, [ISO speed range] (ISO hýzý
aralýðý) veya [Min. shutter spd.] (Min. enstantane hýzý) ayarý varsayýlan ayardan
farklý bir ayara getirilmiþ olsa bile, standart poz elde edilemediðinde güvenli
deðiþimin üzerine yazýlýr.
ISO hýzý kullanan güvenli deðiþimde minimum ve maksimum hassasiyet [Auto ISO
range] (Otomatik ISO aralýðý) ayarý ile belirlenir (s.127). Ancak, manuel olarak
ayarlanan ISO hýzý [Auto ISO range] (Otomatik ISO aralýðý) deðerinin üzerine
çýkarsa, güvenli deðiþim en fazla manuel olarak ayarlanan ISO hýzýna kadar çýkar.
[Shutter speed/Aperture] (Enstantane hýzý/Diyafram) veya [ISO speed] (ISO hýzý) ayarý
yapýlýrsa, flaþ kullanýlmasýna raðmen gerekli olursa güvenli deðiþim etkin hale gelir.
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3 Özel Ýþlev Ayarlarý

C.Fn2: Poz
Çekim modlarýný sýnýrlandýr
<W> tuþuyla seçilebilen çekim modlarýný sýnýrlayabilirsiniz. Seçilmesini
istediðiniz bir çekim modu (a/s/f/d/BULB/w1/w2/w3) seçin ve
<0> tuþuna basarak bir <X> iþareti ekleyin.
Sýnýrlandýrýlan çekim modu ayarlarý C1, C2 veya C3'e kaydedilemez.
En az bir çekim modu <X> ile iþaretlenmelidir.

Ölçüm modlarýný sýnýrlandýr
<q> tuþuyla seçilebilen ölçüm modlarýný sýnýrlayabilirsiniz. Seçilebilir hale
getirmek üzere bir ölçüm modu (q/w/r/e) seçin, sonra <0> tuþuna
basarak bir <X> iþareti ekleyin.
En az bir ölçüm modu <X> ile iþaretlenmelidir.

Manuel pozda kullanýlan ölçüm
<a> çekim modunda kullanýlacak ölçüm modunu ayarlayabilirsiniz.
Xq Belirlenen ölçüm modu
Geçerli durumda ayarlanmýþ olan ölçüm modu kullanýlýr.
q Deðerlendirmeli ölçüm
w Kýsmi ölçüm
r Spot ölçüm
e Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm
q/w/r/e seçeneði ayarlanýrsa, manuel pozlu çekim sýrasýnda <q>
tuþuna basýlýrsa ölçüm modu seçilemez.
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3 Özel Ýþlev Ayarlarý

Enstantane hýzý aralýðýný ayarla
Enstantane hýzý aralýðýný ayarlayabilirsiniz. <s> ve <a> modlarýnda,
ayarlamýþ olduðunuz aralýk dahilinde manuel olarak enstantane hýzý ayarý
yapabilirsiniz. <d> ve <f> modlarýnda, enstantane hýzý ayarlamýþ
olduðunuz aralýk dahilinde otomatik olarak ayarlanýr.
En yüksek hýz
1/8000 sn. ila 15 sn. arasýnda ayar yapabilirsiniz.
En düþük hýz
30 sn. ila 1/4000 sn. arasýnda ayar yapabilirsiniz.

Diyafram aralýðýný ayarla
Diyafram aralýðýný ayarlayabilirsiniz. <f> ve <a> modlarýnda, ayarlamýþ
olduðunuz aralýk dahilinde manuel olarak diyafram ayarý yapabilirsiniz.
<d> ve <s> modlarýnda, diyafram ayarlamýþ olduðunuz aralýk dahilinde
otomatik olarak ayarlanýr.
Min. diyafram (Maks. f/)
f/91 ila f/1.4 arasýnda ayar yapabilirsiniz.
Maks. diyafram (Min. f/)
f/1,0 ila f/64 arasýnda ayar yapabilirsiniz.
Ayarlanabilir diyafram aralýðý, lensin maksimum ve minimum diyaframýna
baðlý olarak farklýlaþýr.
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AE AE Mikro Ayarý
Normalde bu ayarý yapmak gerekmez. Sadece gerektiðinde bu
ayarý yapýn. Bu ayarýn doðru pozu engelleyebileceðini unutmayýn.
Poz ölçümü için standart ayara ince ayar yapabilirsiniz. Bu ayar, poz
telafisi kullanýlmasa bile otomatik pozla elde edilen görüntü her zaman
çok karanlýk veya çok aydýnlýk görülüyorsa yardýmcý olabilir.
OFF (kapalý): Devre dýþý
ON (açýk): Etkin
[Enable] (Etkin) seçimi yapýn ve <Q> tuþuna basýn. Ayar ekraný
gösterilir. 1/8 duraklý artýþlarla ±1 aralýðýnda ayar yapabilirsiniz. Poz
ölçümünde düþük pozlamaya meyil görünüyorsa, artýk (+) tarafta ayar
yapýn. Aþýrý pozlama eðilimi görülüyorsa, ekse (-) tarafta ayar yapýn.

FE Mikro Ayarý
Normalde bu ayarý yapmak gerekmez. Sadece gerektiðinde bu
ayarý yapýn. Bu ayarýn doðru flaþ pozu engelleyebileceðini
unutmayýn.
Flaþ pozu için fotoðraf makinesinin standart ayarýna ince ayar
yapabilirsiniz. Bu ayar, hiçbir flaþ pozu telafisi kullanýlmadan otomatik flaþ
pozuyla elde edilen görüntü her zaman çok karanlýk veya çok aydýnlýk
görülüyorsa yardýmcý olabilir.
OFF (kapalý): Devre dýþý
ON (açýk): Etkin
[Enable] (Etkin) seçimi yapýn ve <Q> tuþuna basýn. Ayar ekraný
gösterilir. 1/8 duraklý artýþlarla ±1 aralýðýnda ayar yapabilirsiniz. Poz
ölçümünde ana konuda düþük pozlamaya meyil görünüyorsa, artýk (+)
tarafta ayar yapýn. Ana konuda aþýrý pozlama eðilimi görülüyorsa, ekse
(-) tarafta ayar yapýn.
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C.Fn3: Sürücü
Sürekli çekim hýzý
<o> yüksek hýzda sürekli çekim ve <p> düþük hýzda sürekli çekim
için sürekli çekim hýzý ayarlayabilirsiniz.
Yüksek hýz
2 ila 12 kare/sn. aralýðýnda ayarlayabilirsiniz.
Düþük hýz
1 ila 11 kare/sn. aralýðýnda ayarlayabilirsiniz.
<o> için 12 veya 11 kare/sn. veya <p> için 11 kare/sn. seçimi yapar
ve ISO 32000 veya daha yüksek bir çekim hızı kullanırsanız (makinenin iç
ısısı düşük, ISO 20000 veya daha yüksek ayarlı), maksimum sürekli çekim
hızı yakl. 10 kare/sn. olur. Otomatik ISO ayarlanır ve ISO 32000 veya daha
yüksek bir değer ayarlanırsa (makinenin iç ısısı düşük, ISO 20000 veya
daha yüksek ayarlı), maksimum sürekli çekim hızı yakl. 10 kare/sn. olur.

Sürekli çekim sayýsýný sýnýrlandýr
Sürekli çekimdeki maksimum patlama sayýsýný sýnýrlandýrabilir ve bu
þekilde fotoðraf makinesinin belirli sayýda çekim yapýldýktan sonra
durmasýný saðlayabilirsiniz. 2 ila 99 aralýðýnda seçim yapabilirsiniz. <L>
tuþuna basýldýðýnda ayar [Disable] (Devre dýþý) ayarýna geri döner.
[Disable] (Devre dýþý) ayarý yapýlýrsa, sürekli çekim vizörde gösterilen
maksimum patlama sayýsýna (s.122) kadar devam edebilir.

Sürücü modlarýný sýnýrlandýr
<o> tuþuyla seçilebilen sürücü modlarýný sýnýrlayabilirsiniz.
Seçilebilir hale getirmek üzere bir sürücü modu (u/o/p/k/l/
B/V) seçin, sonra <0> tuþuna basarak bir <X> iþareti ekleyin.
Varsayýlan ayarda <o> tuþu ile <V> seçimi yapamazsýnýz.
Süper yüksek hýzda sürekli çekim için <V> öðesini seçilebilir hale
getirmek için bir <X> iþareti ekleyin (s.111).
En az bir sürücü modu <X> ile iþaretlenmelidir.
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C.Fn4: Ekran/Ýþlev
Odaklanma Ekraný
Odaklanma ekranýný çekiminiz için daha uygun bir Ec-serisi odaklanma
ekranýyla deðiþtirebilirsiniz. Odaklanma ekranýný deðiþtirirseniz, doðru
pozun elde edilmesi için bu ayarý odaklanma ekraný tipine uygun hale
getirin.
Std.:
Ec-CV
Standart odaklanma ekraný.
:
Ec-A, B, D, H, I, L
Laser-matte ekranlar için.

Ec-A/B/I/L odaklanma ekranlarýnýn merkezinde bir prizma bulunduðu için
deðerlendirmeli ölçüm veya merkez spot ölçümüyle doðru poz elde
edilemez. Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm veya AF noktasý baðlantýlý
(merkez AF noktasý hariç) spot ölçüm kullanýn.
Ec-A/B/I/L odaklanma ekranlarýnýn merkezinde bir prizma bulunduðu için
[Auto AF pt sel.: EOS iTR AF] seçeneði [Enable] (Etkin) olarak
ayarlanmýþ olsa bile, vizör merkezindeki bir konunun renk ve yüz ifadesi
bilgilerine göre AF elde edilemeyebilir (s.95).
Fotoðraf makinesine Ec-C/CII/CIII/CIV/N/R/S odaklanma ekraný
kurulabilmesine raðmen, doðru poz elde edilemez. Manuel poz ayarý
veya poz telafisi ayarý yapmak için piyasadan temin edilebilir bir ýþýk ölçer
kullanýn ve çekin.
Ec-CIII/CIV/N/S odaklanma ekranlarýnda görüntülenen Alan AF
çerçevesi fotoðraf makinesinin AF Alanýndan farklýdýr.
Odaklanma ekranýný deðiþtirmek için, odaklanma ekranýyla birlikte gelen
talimatlara baþvurun.
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Pozlama sýrasýnda vizör bilgileri
Pozlama sýrasýnda vizör bilgilerinin görüntülenmesini etkinleþtirebilir veya
devre dýþý býrakabilirsiniz.
OFF (kapalý): Devre dýþý
ON (açýk): Etkin
Vizör bilgileri pozlama sýrasýnda da görüntülenir. Bu, sürekli çekim
sýrasýnda poz ayarýný, olasý çekim sayýsýný vb. kontrol etmek
istediðinizde kullanýþlýdýr.
Çekim modu “Bulb” olarak ayarlandýðýnda, [Enable] (Etkin) ayarý yapýlmýþ
olsa bile vizör bilgileri görüntülenmez.

Bulb sýrasýnda LCD panel aydýnlatmasý
Bulb pozlar sýrasýnda LCD panel aydýnlatmasý tipini seçebilirsiniz. Örneðin,
LCD panel pozlama sýrasýnda açýk kalabilir ve <U> tuþuna basýldýðýnda
kapanabilir veya açýlabilir.
OFF (kapalý): Kapalý
Bulb pozlama baþladýðýnda LCD panel aydýnlatmasý kapanýr. Bir Bulb
pozlama sýrasýnda <U> tuþuna basýlýrsa LCD panel 6 sn. yanýk kalýr.
ON (açýk): Bulb sýrasýnda açýk
Bulb pozlama sonlanana kadar LCD panel aydýnlýk kalýr. Bu, düþük ýþýk
altýnda bir Bulb poz alýyorsanýz ve poz süresini kontrol etmek
istiyorsanýz kullanýþlýdýr.

Kayýt kartý, görüntü boyutu ayarý
<H> tuþuna basarak kart seçer veya görüntü boyutu ayarlarken, bu iþlemi
arka LCD panel veya menü ekraný ile gerçekleþtirmeyi seçebilirsiniz.
Arka LCD panel
Arka LCD panelden bakarken <H> tuþuna basabilir ve <6> veya
<5> kadranýný çevirebilirsiniz.
LCD monitör
<H> tuþuna basýldýðýnda, [Record func+card/folder sel.] (Kayýt
iþlevi+kart/klasör seç) veya [Img type/size] (görüntü tipi/boyutu) ekraný
görüntülenir. Tuþa basýlarak bu iki ekran arasýnda geçiþ yapýlabilir.
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C.Fn5: Operasyon
Tv/Av sýrasýnda kadran yönü
Normal
Ters yön
Enstantane hýzý ve diyaframý ayarlarken kadranýn çevrilme yönünü
tersine çevirebilirsiniz.
<a> çekim modunda, <6> ve <5> kadranýnýn çevrilme yönü
tersine çevrilebilir. Diðer çekim modlarýnda, sadece <6> kadranýnýn
çevrilme yönü tersine çevirebilir. <5> kadranýnýn çevrilme yönü, <a>
modu ve poz ayarý telafisi için ayný kalýr.

Lensiz Av ayarý
Fotoðraf makinesine bir lens takýlý olmadýðý zaman bile diyafram ayarý
yapýlacak þekilde ayar yapabilirsiniz.
OFF (kapalý): Devre dýþý
ON (açýk): Etkin
Lens takýlý olmasa bile fotoðraf makinesiyle diyafram ayarý yapabilirsiniz.
Bu seçenek, diyafram zaten belirlenmiþ olduðu, önceden diyafram ayarý
yapabileceðiniz stüdyo fotoðrafçýlýðýnda kullanýþlýdýr.

Multi iþlev kilidi
Açma/kapama düðmesi <R> olarak ayarlandýðýnda, <6>, <5> ve
<9> ile bir ayarýn kazara deðiþtirilmesini önler.
Açma/kapama düðmesi <R> konumundayken kilitlemek istediðiniz
fotoðraf makinesi kontrolünü seçin, sonra <0> tuþuna basarak bir <X>
iþareti ekleyin ve [OK] (Tamam) seçimi yapýn.
6Ana Kadran
Ana Kadran ve dikey sap Ana Kadraný kilitlenir.
5Hýzlý Kontrol Kadraný
Hýzlý Kontrol Kadraný kilitlenir.
9Çoklu Kontrolör
Çoklu Kontrolör ve dikey sap Çoklu Kontrolörü kilitlenir.
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Açma/kapama düðmesi <R> konumuna ayarlanmýþken kilitli
durumdaki fotoðraf makinesi kontrollerinden birini kullanmaya çalýþýrsanýz,
vizörde ve üst LCD panelde <3> simgesi görüntülenir ve çekim ayarlarý
ekraný üzerinde <LOCK> (kilitli) uyarýsý görüntülenir (s.50).
Varsayýlan olarak, açma/kapama düðmesi <R> konumuna
ayarlandýðýnda, <5> kadraný kilitlenir.
<5> kadranýna bir <X> iþareti eklenmiþ olsa bile, dokunmatik padi
<h> kullanmaya devam edebilirsiniz.

Özel Kontroller
Sýkça kullanýlan fotoðraf makinesi tuþlarýný ve kadranlarýný tercihlerinize
göre atayabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s. 333.

J/K tuþu iþlevi
<J/K> tuþunun iþlevini deðiþtirebilirsiniz. Görüntü izlemesi sýrasýnda
görüntüleri korumaya alabilir, bir sesli not kaydedebilir ve görüntüleri
derecelendirebilirsiniz.
J/K Koruma (Tut: Not kaydý)
Bir görüntüyü korumak için <J/K> tuþuna basýn. Bir sesli not kaydýna
baþlamak için <J/K> tuþuna 2 sn. boyunca basýlý tutun. Kaydý
sonlandýrmak için tuþu serbest býrakýn.
K Not kaydý (J devre dýþý)
<J/K> tuþuna basýlýrsa hemen sesli not kaydý baþlar. Tuþ býrakýlýnca
not kaydý durur. Bir görüntüyü koruma altýna almak için [x1: Protect
images] (Görüntüleri korumaya al) seçimi yapýn.
7/K Notu dinle (Tut: Not kaydý)
Ses notlu bir görüntüdeki ses notunu dinlemek için <J/K> tuþuna
basýn. Bir sesli not kaydýna baþlamak için <J/K> tuþuna 2 sn.
boyunca basýlý tutun. Kaydý sonlandýrmak için tuþu serbest býrakýn. Bir
görüntüyü koruma altýna almak için [x1: Protect images] (Görüntüleri
korumaya al) seçimi yapýn.
9Derecelendirme (J ve K devre dýþý)
Bir görüntüyü derecelendirmek için <J/K> tuþuna basýn. Tuþa her
bastýðýnýzda, görünüm þu þekilde deðiþir: OFF, l, m, n, o, p.
[Rating (J and K disabled)] (Derecelendirme) seçimi yapýlýr ve <Q> tuþuna
basýlýrsa, <J/K> tuþuyla seçilebilen derecelendirme ayarlamalarý yapabilirsiniz.
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C.Fn6: Diðerleri
Kýrpma bilgisini ekleyin
Kýrpma bilgisi eklenirse, Canlý Görünüm resmi üzerinde ayarlanan en/boy
oraný için dikey çizgiler görünür. Sonra, sanki orta veya geniþ formatlý bir
fotoðraf makinesi (6x6 cm, 4x5 inç, vb.) ile çekim yapýyormuþ gibi çekimi
oluþturabilirsiniz.
Bir resim çekimi yapýlýrken, size saðlanan yazýlýmla kýrpýlan resmin en/boy
bilgileri görüntüye eklenir. (Resim kýrpýlmadan karta kaydedilir.)
Resim kiþisel bilgisayara aktarýlmadan önce, Digital Photo Professional'ý
(size saðlanan yazýlým, s.410) kullanarak, resmi kolaylýkla ayarlanan en/
boy oranýna kýrpabilirsiniz.
OFF (kapalý): Kapalý (en/boy oraný 3:2)6:7: En/boy oraný 6:7
6:6: En/boy oraný 6:6
5:6: En/boy oraný 10:12
3:4: En/boy oraný 3:4
5:7: En/boy oraný 5:7
4:5: En/boy oraný 4:5
Canlý Görünüm çekimi, vizörlü çekim ve video çekim sýrasýnda fotoðraf
kaydý yapýlýrken kýrpma bilgileri kaydedilir. Videolara kýrpma bilgileri
eklenemez.
Ekli kýrpma bilgileri olan bir 1 resmi, fotoðraf makinesinin RAW
görüntü iþlemesiyle kýrpýlamaz.

Zamanlayýcý süresi
Ýlgili tuþu serbest býraktýktan sonra bir iþlevin ne kadar süreyle etkin
kalacaðýný belirleyebilirsiniz. Zamanlayýcý süresini 0 sn. ila 59 sn. veya 1 dk.
ila 60 dk. aralýðýnda ayarlayabilirsiniz.
6 sn. zamanlayýcý
Bu, ölçümün ve AE kilidinin ne kadar süre korunacaðýný belirtir.
16 sn. zamanlayýcý
Bu, FE kilidi ve çoklu spot ölçümünün ne kadar süreyle korunacaðýný
belirtir.
Deklanþör býrakma sonrasý zamanlayýcý
Bu, deklanþör serbest býrakýldýktan sonra ölçümün ne kadar süreyle
korunacaðýný belirtir. Normalde zamanlayýcý deklanþör serbest
býrakýldýktan sonra 2 sn.'dir. Zamanlayýcý süresi uzadýkça AE kilidiyle
ayný pozu kullanmaya devam etmek kolaylayýr.
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Deklanþör býrakma süresi gecikmesi
Normalde, deklanþörün serbest býrakýlmasý dengeli bir deklanþör süre gecikmesi
için kontrol edilir. [Shortened] (kýsaltýlmýþ) ayarý yaparak, bu dengeleme kontrolü
ihmal edilerek deklanþör serbest kalma süresindeki gecikme kýsaltýlýr.
Standart
Kýsaltýlmýþ
Diyafram dört duraktan daha az daraltýldýðýnda, normal deklanþör serbest
kalma süresindeki gecikme yakl. 0,055 sn.'dir (lense baðlý olarak).
Kýsaltýlmýþ ayarý yapýldýðýnda, deklanþör serbest kalma süresindeki gecikme
yakl. 0,036 sn.'dir. Maksimum diyafram ile deklanþör serbest kalma
süresindeki gecikme lensten baðýmsýz olarak yakl. 0,036 sn.'dir.
Kýsaltýlmýþ deklanþör serbest kalma süresindeki gecikme lense ve diyafram
ayarýna baðlý olarak deðiþir.

Ses notu kalitesi
Sesli not kaydederken ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.
48kHz: Yüksek kalite (48 kHz)
Video ile ayný kalitede sesli not kaydedebilirsiniz.
8kHz: Düþük kalite (8 kHz)
Sesli notun dosya boyutu [High quality (48 kHz)] (yüksek kalite)
seçeneðinden daha küçüktür.
Sesli notu bulunan bir görüntüye baþka bir sesli not kaydederseniz, bu
ayardan baðýmsýz olarak ses kalitesi ilk ses kaydýyla ayný olur.

Varsayýlan Silme seçeneði
Görüntü çekiminden sonra izleme ve gözden geçirme sýrasýnda <L>
tuþuna basarsanýz, Silme menüsü görüntülenir (s.280). Bu ekrandan hangi
seçeneðin, [Cancel] (Ýptal) veya [Erase] (Sil) ön seçimli olacaðýný
belirleyebilirsiniz.
[Erase] (Sil) ayarlanýrsa, sadece <0> tuþuna basarak resmi hemen
silebilirsiniz.
[Cancel] (Ýptal) seçildiðinde
L [Erase] (Erase) seçildiðinde
[Erase] (Sil) seçildiðinde, görüntüyü yanlýþlýkla silmemeye dikkat edin.
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85: Özel Kontroller
Sýkça kullanýlan fotoðraf makinesi tuþlarýný ve kadranlarýný tercihlerinize
göre atayabilirsiniz.

1

[85: Custom Controls] (Özel
Kontroller) seçimi yapýn.
[85] sekmesi altýnda, [Custom
Controls] (Özel Kontroller) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
X Özel Kontroller ekraný görüntülenir.

fotoðraf makinesi tuþu veya
2 Bir
kadraný seçin.
<5> kadranýný çevirerek bir tuþ veya
kadran seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
X Makine kontrolünün adý ve atanabilir
iþlevler görüntülenir.

iþlevi atayýn
3 Bir<5>
kadranýný çevirerek istediðiniz
iþlev seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
Sol altta [z] simgesi görüntülenirse,
<B> tuþuna basýn ve diðer ilgili iþlevleri
ayarlayýn (s.338-345). Görüntülenen
ekranda istediðiniz seçeneði belirleyin,
sonra <0> tuþuna basýn.

çýkýn.
4 Ayardan
<0> tuþuna basarak ayardan
çýktýðýnýzda, 2. adýmdaki ekran
yeniden görüntülenir.
<M> tuþuna basarak çýkýþ yapýn.

2. adýmdaki ekran görüntülenirken <L> tuþuna basarak Özel Kontrol
ayarlarýný iptal edebilirsiniz. [85: Custom Controls] (Özel Kontroller)
ayarlarýnýn [87: Clear all Custom Func. (C.Fn)] (Tüm Özel Ýþlevleri
Temizle) seçimi yapamazsýnýz.
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Fotoðraf Makinesi Kontrollerine Atanabilen Ýþlevler
Ýþlev

Sayfa
k*1

k*1

k

k

k

k

AE kilidi (tut)

k

k

FE kilidi

k

k

Ölçüm ve AF baþlatma

338

k

AF durdur
Kayýtlý AF iþlevine geç
AF

TEK ÇEKÝM z AI SERVO

339

Kayýtlý AF noktasýna geç
AF nokta yönü seçimi
AF noktasýný seç, + OzS
(ölçüm sýrasýnda )

340
k

Ölçüm baþlatma
AE kilidi
AE kilidi (beyaz düðme basýlý)

340

Poz

ISO hýzý ayarý
ISO hýzýný ayarla (tuþu basýlý tut,
çevir)
ISO hýzýný ayarla (
sýrasýnda)

341

ölçüm

ISO hýzý ayarý Ozg
(ölçüm sýrasýnda )
M modunda enstantane hýzý ayarý
M modunda diyafram ayarý
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*
k
k

k

k

k*2

k*2

k

k

k

k

k*

3

k*

k

3

k

k*4

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k
k
k

* AF durdur tuþu (

k

k

k

k

) sadece süper telefoto IS lenslerinde saðlanýr.
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Ýþlev

Sayfa

Görüntü boyutu seçimi
Tek dokunuþla görüntü kalitesi ayarý

342

Tek dokunuþla görüntü kalitesi (tut)
Görüntü

Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi
14 kare/sn. süper yüksek hýz
Resim Stili

343

k

k

k*6

k*6

k

k

Beyaz ayarý seçimi
Alan derinliði önizleme
IS baþlat

343

VF elektronik seviye
Menü ekraný

344

Operasyon

Çekim iþlevini kaydet/geri çaðýr
Video kaydýný baþlat (k
ayarlandýðýnda)
Özel çekim moduna geç
Görüntüyü yeniden izle

345

Büyüt/Küçült (SET'e basýn,
çevirin)
Ýþlev yok (devre dýþý)
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: Ölçüm ve AF baþlatma
Bu iþleve atanan tuþa bastýðýnýzda, ölçüm ve AF yürütülür.
*[Metering and AF start] (Ölçüm ve AF baþlatma) iþlevi <p> ve <A> tuþlarýna
atanýrsa ve iþlevi kayýtlý AF noktasýný deðiþtirmek üzere eklerseniz, hemen kayýtlý AF
noktasýna geçebilirsiniz. Bu iþlevi etkinleþtirmek için sf. 333'deki 3. adýmda <B>
tuþuna basýn. [AF start point] (AF baþlatma noktasý) seçim ekranýnda, [Registered
AF point] (Kayýtlý AF noktasý) seçimi yapýn.

AF noktasýný kaydedilmesi ve kullanýlmasý
1. AF alan seçimi modunu aþaðýdakilerden birine ayarlayýn: Tek noktalý
Spot AF, Tek noktalý AF, AF nokta geniþletme (manuel seçim,
çevreleyen noktalar) veya 61 noktalý otomatik seçim AF. (Bölge AF
kaydedilemez.)
2. Manuel olarak bir AF noktasý seçin (s.71).
3. <S> tuþunu basýlý tutun ve <i> tuþuna basýn. Bir bip sesi duyulur
ve AF noktasý kaydedilir. AF alan seçim modu 61 noktalý otomatik
seçimli AF olarak ayarlanmazsa, kayýtlý AF noktasý yanýp söner.
[24: Orientation linked AF point] (Yön baðlantýlý AF noktasý),
[Select separate AF points] (Ayrý AF noktalarý seç) olarak
ayarlanýrsa, dikey (alt ve üstte fotoðraf makinesi sapý) ve yatay yönler
için ayrý ayrý AF noktasý kaydý yapabilirsiniz.
4. Bu iþleve atanmýþ <p> tuþuna bastýðýnýzda veya <A> tuþuna
bastýðýnýzda, fotoðraf makinesi kayýtlý AF alan seçimi moduna ve
manuel olarak seçilen AF noktasýna geçer.
Kayýtlý AF noktasýný iptal etmek için <S> tuþunu basýlý tutun ve <O>
tuþuna basýn. Kayýtlý AF noktasý [54: Clear all camera settings]
(Fotoðraf makinesi ayarlarýný temizle) seçimi yapýldýðýnda da iptal
edilir.

Bir AF noktasý kaydedildiðinde, aþaðýdakiler görüntülenir:
• 61 noktalý otomatik seçimli AF:
HP
• Tek noktalý Spot AF, Tek noktalý AF, AF nokta geniþletme: SEL
(Merkez)/SEL HP (Merkez dýþý)
SEL veya SEL HP ile kaydedildiðinde, kayýtlý AF noktasý yanýp söner.
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: AF durdur
Bu iþleve atanmýþ tuþu basýlý tutarken AF durdurulur. Odaðý AI Servo
AF sýrasýnda kilitlemek istediðinizde kullanýþlýdýr.
: Kayýtlý AF iþlevine geç
AF alan seçimi modu (s.69), Takip hassasiyeti (s.87), Ýzlemeyi
hýzlandýrma/yavaþlatma (s.88), AF noktasý otomatik geçiþ (s.89), AI
Servo 1. görüntü önceliði (s.91) ve AI Servo 2. görüntü önceliði (s.92)
seçimi yapýldýktan ve bu iþlev bir tuþa atandýktan sonra, AF için atanan
tuþa basarak bu ayarlarý uygulayabilirsiniz. AF karakteristiklerini AI
Servo AF sýrasýnda deðiþtirmek istediðinizde kullanýþlýdýr.
*2: s. 333'deki 3. adýmda, <B> tuþuna basarsanýz,
ekranda “Kayýtlý AF iþlevine geç” ayarý
görüntülenir. <5> veya <6> kadranýný çevirerek
kaydedilecek parametreyi seçin, sonra <0>
tuþuna basarak bir <X> iþareti ekleyin. Bir
parametre seçtikten sonra <0> tuþuna
bastýðýnýzda parametreyi ayarlayabilirsiniz. <L>
tuþuna basarak, ayarlarý varsayýlanlar deðerlerine
çevirebilirsiniz.

: TEK ÇEKÝM z AI SERVO
AF modunu deðiþtirebilirsiniz. Tek Çekim AF modunda, bu iþlevin
atandýðý tuþu basýlý tutarsanýz, fotoðraf makinesi AI Servo AF moduna
geçer. AI Servo AF modunda, fotoðraf makinesi sadece bu tuþ basýlý
tutulduðunda Tek Çekim AF moduna geçer. Bu, hareket edip duran
karakter gösteren bir konu için sürekli Tek Çekim AF ve Al Servo AF
arasýnda geçiþ yapmanýz gerektiðinde kullanýþlýdýr.
: Kayýtlý AF noktasýna geç
Ölçüm sýrasýnda, bu iþleve atanmýþ tuþa bastýðýnýzda, fotoðraf makinesi
s. 338'de kayýtlý AF noktasýna geçiþ yapar.
*3: s. 333'deki 3. adýmda, <B> tuþuna basýldýðýnda, [Switch only when btn is held]
(Sadece tuþ basýlý tutulduðunda geç) veya [Switch each time btn is pressed] (Tuþa
her basýldýðýnda geç) seçimi yapýn.
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: AF nokta yönü seçimi
Ölçüm sýrasýnda, <S> tuþuna basmadan doðrudan <5> kadraný
veya <9> kadraný ile bir AF noktasý seçimi yapabilirsiniz. <5>
kadranýyla, sol veya sað AF noktasýný seçebilir veya Bölge AF
kullanýyorsanýz bölgeler arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.
*4: <9> kadranýný kullanýr ve s. 333'deki 3. adýmda <B> tuþuna basarsanýz, doðrudan
<9> kadrana basarak [Switch to center AF point] (Merkez AF noktasýna geç) veya
[Switch to registered AF point] (Kayýtlý AF noktasýna geç) seçimi yapabilirsiniz.

: AF noktasýný seç, O z S (ölçüm sýrasýnda

)

Önce <S> tuþuna basamaya gerek olmadan doðrudan <5>
kadranýyla AF nokta seçimi yapabilirsiniz. Ölçüm aktif durumdayken
<5> kadraný çevrilirse bir yatay AF noktasý seçilir veya Bölge AF
kullanýlýyorsa bölgeler arasýnda geçiþ yapýlýr. <O> ve <S> tuþlarýnýn
iþlevleri bunlar arasýnda geçiþ yapar. <S> tuþu basýlý tutularak ve
<6> kadraný çevrilerek, poz telafisi veya diyafram ayarý yapabilirsiniz.
: Ölçüm baþlatma
Deklanþör tuþuna yarým basýldýðýnda, sadece poz ölçümü gerçekleþtirilir.
: AE kilidi
Bu iþleve atanan tuþa bastýðýnýzda, ölçüm sýrasýnda pozu (AE kilidi) kilitleyebilirsiniz.
Farklý alanlarda odaklanmak ve çekim ölçümü yapmak istediðinizde veya ayný poz
ayarýnda birden fazla çekim yapmak istediðinizde kullanýþlýdýr.

: AE kilidi (beyaz düðme basýlý)
Deklanþöre yarým basýldýðýnda poz kilitlenir (AE kilidi).
: AE kilidi (tut)
Bu iþleve atanan tuþa bastýðýnýzda, pozu (AE kilidi) kilitleyebilirsiniz. AE kilidi,
yeniden tuþa basýlana kadar korunur. Farklý alanlarda odaklanmak ve çekim
ölçümü yapmak istediðinizde veya ayný poz ayarýnda birden fazla çekim
yapmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
[AE lock (while button pressed)] (AE kilidi (tuþ basýlýyken)) ayarýný deklanþör tuþuna
atarsanýz, [AE lock] (AE kilidi) veya [AE lock (hold)] (AE kilidi (tut)) seçeneðine
atanan herhangi bir iþlev [AE lock (while button pressed)] (AE kilidi (tuþ basýlýyken))
gibi çalýþýr.
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: FE kilidi
Flaþlý çekim yaparken, bu iþleve atanan tuþa basýldýðýnda bir ön flaþ
patlatýlýr ve gerekli flaþ çýkýþý kaydedilir (FE kilidi).
: ISO hýzý ayarý
ISO hýzýný deðiþtirmek için <0> tuþuna basabilirsiniz. Üst LCD
panelden, vizörden veya LCD monitörden bakarken ayarlayýn.
: ISO hýzýný ayarla (tuþu basýlý tut,

çevir)

<0> tuþunu basýlý tutarak ve <6> kadranýný çevirerek ISO hýzýný
ayarlayabilirsiniz. Otomatik ISO hýzý ayarlanýrsa, manuel ISO hýzý ayarý
etkin hale gelir. Otomatik ISO ayarý yapýlamaz. Bu iþlevi <a> modunda
kullanýrsanýz, geçerli enstantane hýzý ve diyaframý korurken ISO hýzý ile
poz ayarý yapabilirsiniz.
: ISO hýzýný ayarla (

ölçüm sýrasýnda)

Ölçüm sýrasýnda, <5> kadranýný çevirerek ISO hýzýný ayarlayabilirsiniz.
Otomatik ISO hýzý ayarlanýrsa, manuel ISO hýzý ayarý etkin hale gelir.
Otomatik ISO ayarý yapýlamaz. Bu iþlevi <a> modunda kullanýrsanýz,
geçerli enstantane hýzý ve diyaframý korurken ISO hýzý ile poz ayarý
yapabilirsiniz.
: ISO hýzý ayarý, O z g (ölçüm sýrasýnda

)

Ölçüm sýrasýnda, <5> kadranýný çevirerek ISO hýzýný ayarlayabilirsiniz.
<O> ve <i> tuþlarýnýn iþlevleri bunlar arasýnda geçiþ yapar. <i>
tuþuna basarak ve <6> kadraný çevrilerek, poz telafisi veya diyafram
ayarý yapabilirsiniz.
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: M modunda enstantane hýzý ayarý
Manuel poz <a> ayarýnda, <6> veya <5> kadraný ile enstantane
hýzý ayarý yapýlabilirsiniz.
: M modunda diyafram ayarý
Manuel poz <a> ayarýnda, <6> veya <5> kadraný ile diyafram
ayarýný yapýlabilirsiniz.
: Görüntü boyutu seçimi
Arka LCD panele bakarken, <0> tuþuna basarak diðer karta geçebilir
veya görüntü boyutunu deðiþtirebilirsiniz. Diðer karta geçmek için
<6> kadraný çevirin. Görüntü boyutunu deðiþtirmek için <5>
kadranýný çevirin.
: Tek dokunuþla görüntü kalitesi ayarý
Bu iþleve atanan tuþa bastýðýnýzda, burada ayarlanan görüntü boyutuna
geçebilirsiniz. Fotoðraf makinesi görüntü boyutunu deðiþtirirken, arka
LCD paneldeki görüntü boyutu ve vizördeki p veya 1 yanýp söner.
Çekim sona erdikten sonra, Tek dokunuþla görüntü kalitesi ayarý
otomatik olarak iptal edilir ve fotoðraf makinesi önceki görüntü kaydý
kalitesine geri döner.
*5: s. 333'deki 3. adýmda, <B> tuþuna basarsanýz, bu iþlev için görüntü boyutunu
deðiþtirebilirsiniz.

: Tek dokunuþla görüntü kalitesi (tut)
Bu iþleve atanan tuþa bastýðýnýzda, burada ayarlanan görüntü boyutuna
geçebilirsiniz. Fotoðraf makinesi görüntü boyutunu deðiþtirirken, arka
LCD paneldeki görüntü boyutu ve vizördeki p veya 1 yanýp söner.
Çekimden sonra bile Tek dokunuþla görüntü kalitesi ayarý otomatik
olarak iptal edilmez. Bir önceki görüntü boyutu ayarýna geri dönmek için
tekrar bu iþleve atanan tuþa basýn
*5: s. 333'deki 3. adýmda, <B> tuþuna basarsanýz, bu iþlev için görüntü boyutunu
deðiþtirebilirsiniz.
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: Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi
<0> tuþuna basarak LCD monitörde [Record func+card/folder sel.]
(Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi) ekranýný (s.114) görüntüleyin.
: 14 kare/sn. süper yüksek hýz
<o> sürücü modunda, <p> veya <A> tuþunu basýlý tutarken
ve deklanþör tuþuna tam basarken, süper yüksek hýzda (maks. yakl. 14
kare/sn.) sürekli çekime geçebilirsiniz.
: Resim Stili
<0> tuþuna basarak LCD monitörde Resim Stili seçim ekranýný
(s.129) görüntüleyin.
: Beyaz ayarý seçimi
Beyaz ayarýný deðiþtirmek için <0> tuþuna basabilirsiniz. Üst LCD
panelden veya LCD monitörden bakarken ayarlayýn.
: Alan derinliði önizleme
Alan derinliði önizleme tuþuna veya Multi iþlev 2 tuþuna bastýðýnýzda,
diyafram durdurulur ve alan derinliði kontrol edilebilir (s.170).
: IS baþlat
Lensin IS düðmesi <1> olarak ayarlanýrsa, lensin Görüntü
Sabitleyicisi bu iþleve atanan tuþa basýldýðýnda çalýþýr.
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: VF elektronik seviye
Bu iþleve atanan tuþa bastýðýnýzda, AF noktalarý kullanýlarak vizörde bir
kýlavuz ve elektronik seviye görüntülenir.

1°

Over 4°

1°

Over 6°

: Menü ekraný
<0> tuþuna basýldýðýnda LCD monitörde menü görüntülenir.
: Çekim iþlevini kaydet/geri çaðýr
Çekim modu, ISO hýzý, ölçüm modu ve AF Alan seçim modu gibi ana
çekim iþlevlerini manuel olarak ayarlayabilir ve bunlarý fotoðraf
makinesine kaydedebilirsiniz. Kayýtlý çekim iþlevi ayarlarýný çekim
yaparken geri çaðýrýp kullanabilirsiniz. Ayarlar <p> veya <A>
tuþu basýlý tutulduðu müddetçe etkin kalýr.
*6: s. 333'deki 3. adýmda, <B> tuþuna basarak
kaydedilecek çekim iþlevlerini ayarlayabilirsiniz. <5>
veya <6> kadranýný çevirerek kaydedilecek iþlevi
seçin, sonra <0> tuþuna basarak bir <X> iþareti
ekleyin. Bir iþlevi seçtikten sonra <0> tuþuna
bastýðýnýzda iþlevi ayarlayabilirsiniz. Tüm çekim
iþlevlerini kaydettikten sonra <MENU> tuþuna basarak
kaydedin. Geçerli fotoðraf makinesi ayarlarýný
kaydederken, ekranýn alt tarafýnda [Register current
settings] (Geçerli ayarlarý kaydet) seçimi yapýn, <5>
kadranýný çevirerek ayarlarý onaylayýn ve [Apply]
(Uygula) seçimi yapýn.
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: Video kaydýný baþlat (k seçildiðinde)
[LV z/k set.] ayarý [Movies] (Video) olarak ayarlanmýþ
durumdayken, bu iþlevle atanan tuþa basýldýðýnda hemen video çekimi
baþlar. Video çekimi durdurmak için tekrar düðmeye basýn.
: Özel çekim moduna geç
Çekim modu <w1>, <w2> veya <w3> olarak ayarlanmadýðýnda,
<B> tuþuna basarak kayýtlý Özel çekim moduna geçebilirsiniz
(s.350). Birden fazla Özel çekim modu kaydedilmiþse, <B> tuþuna
her basýldýðýnda, çekim modu w1 → w2 → w3 → geçerli çekim
moduna geçer. Ancak, video çekim sýrasýnda <B> tuþuna basýlýrsa
Özel çekim modlarýna geçiþ yapýlmaz. (Video çekimi baþlar.)
: Görüntüyü yeniden izle
<0> tuþuna basarak görüntüleri yeniden izleyin.
: Büyüt/Küçült (SET'e basýn,

çevirin)

Kartta kayýtlý görüntüleri büyütmek için <0> tuþuna basýn. Ýþlem
prosedürü için bkz. s. 253. Ayrýca, Canlý Görünüm çekimi ve video
çekimi sýrasýnda Canlý Mod, Hýzlý Mod veya manuel odakla
odaklanýrken Canlý Görünüm resmini büyütebilirsiniz (s.212, 216).
: Ýþlev yok (devre dýþý)
Tuþa iþlev atamak istemediðinizde bu ayarý kullanýn.
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3 Menüm Kaydý
Menüm sekmesi altýnda, ayarlarýný sýk sýk deðiþtirdiðiniz yaklaþýk altý menü
seçeneðinin ve Özel Ýþlevin kaydýný yapabilirsiniz.

1

[My Menu settings] (Menüm ayarlarý)
seçimi yapýn.
[9] sekmesi altýnda, [My Menu settings]
(Menüm ayarlarý) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

to My Menu] (Menüme
2 [Register
Kaydet) seçimi yapýn.
[Register to My Menu] (Menüme Kaydet)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

öðeleri kaydedin.
3 Ýstediðiniz
Kaydetmek üzere bir öðe seçin, sonra
<0>tuþuna basýn.
Onay iletiþimi diyalogunda [OK] (Tamam)
seçimi yapýn ve <0> tuþuna basarak
öðeyi kaydedin.
En fazla 6 öðe kaydý yapabilirsiniz.
2. adýmdaki ekrana geri dönmek için
<M> tuþuna basýn.

Menüm Ayarlarý Hakkýnda
Sýrala
Menüm içinde kayýtlý öðelerin sýrasýný deðiþtirebilirsiniz. [Sort] (Sýrala) seçimi
yapýn ve sýrasýný deðiþtirmek istediðiniz öðeyi seçin. Sonra <0> tuþuna basýn.
[z] görüntülenirken <5> kadranýný çevirerek düzeni deðiþtirin, sonra <0>
tuþuna basýn.
Öðeyi/öðeleri Sil ve tüm öðeleri Sil
Kayýtlý bir öðeyi silebilirsiniz. [Delete item/items] (Öðeyi/öðeleri Sil) her seferinde
bir öðe siler ve [Delete all items] (Tüm öðeleri Sil) kayýtlý tüm öðeleri siler.
Menümden Görüntüleyin
[Enable] (Etkin) ayarlandýðýnda, menü ekraný görüntülenirken önce [9] sekmesi
görüntülenir.
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3 Kamera Ayarlarýnýn Kaydedilmesi ve Yüklenmesi
Fotoðraf makinesinin çekim ayarlarý, menüleri, Özel Ýþlevleri ve diðer ayarlar bir
fotoðraf makinesi dosyasý olarak karta kaydedilebilir. Bu dosya fotoðraf
makinesine yüklendiðinde, kayýtlý fotoðraf makinesi ayarlarý uygulanýr.
Fotoðraf makinesi ayarlarýný farklý bir EOS-1D X gövdesinden yüklemek ve fotoðraf
makinesini ayný þekilde ayarlamak istediðinizde kullanýþlýdýr. Ayrýca, farklý çekim
koþullarý için farklý fotoðraf makinesi ayarlarý kaydedebilir ve yükleyebilirsiniz.

Fotoðraf Makinesi Ayarlarýnýn Kaydedilmesi

1

[Save/load cam settings on card]
(Karttaki makine ayarlarýný
kaydet/yükle) seçimi yapýn.
[54] sekmesi altýnda, [Save/load cam
settings on card] (Karttaki makine
ayarlarýný kaydet/yükle) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

to card] (Karta kaydet)
2 [Save
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Save to
card] (Karta kaydet) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
Hedef kart

(Baþlat) seçimi yapýn.
3 [Start]
<5> kadranýný çevirerek [Start] (Baþlat)
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

X Fotoðraf makinesi ayarlarý karta
kaydedilir ve 2. adýmdaki ekran
yeniden görüntülenir.

[Change file name] (Dosya adý deðiþtir)
seçimi yapýldýðýnda, dosya adýný (8 karakter)
deðiþtirip dosyayý kaydedebilirsiniz.
Prosedür için “Dosya Adýnýn Deðiþtirilmesi”
konusuna bakýn (s. 156). Girilebilecek
karakter sayýsý farklý olacaktýr ancak dosya
adý girme prosedürü aynýdýr.
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3 Kamera Ayarlarýnýn Kaydedilmesi ve Yüklenmesi

Kayýtlý Ayarlar
Çekim Ýþlevleri
Çekim modu + poz ayarý, ISO hýzý, AF modu, AF alan seçim modu,
AF noktasý, Ölçüm modu, Sürücü modu, Poz telafisi miktarý, Flaþ
poz telafisi miktarý
Menü iþlevleri
[z1] Beyaz ayarý, Özel SB, Beyaz Ayarý Deðiþtirme/Braketleme,
Renk alaný, Resim Stili, Lens bozulma düzeltmesi (Periferik
aydýnlatma düzeltisi, Kromatik bozulma düzeltisi), Çoklu poz
(ayarlar)
[z3] Görüntü gözden geçirme, Bip sesi, Kartsýz çekim, Harici
Speedlite kontrolü (Flaþ patlatma)
[z5 (Movie)]
Sessiz Kontrol, Video çekim düðmesi
[25] Manuel AF noktasý seçim biçimi, Odaklanma sýrasýnda AF
nokta gösterimi, Vizör ekran aydýnlatma, Vizörde AF durumu
[x2] Slayt gösterisi, 6 ile görüntü atlama
[x3] Vurgulama uyarýsý, AF noktasý görüntüleme, Ýzleme kýlavuzu,
Histogram, Video izleme sayacý, Büyütme (yakl.)
[51] Kayýt iþlevi+kart/klasör seçimi (Kayýt iþlevi), Dosya
numaralandýrma, Dosya adý, Otomatik döndürme
[52] Otomatik kapanma, LCD parlaklýðý, Vizör kýlavuzu gösterimi,
z tuþu görüntüleme seçenekleri
[53] Sensör temizleme (Otomatik temizleme), GPS cihazý ayarlarý
(Pozisyon güncelleme zamanlamasý, Dijital pusula)
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3 Kamera Ayarlarýnýn Kaydedilmesi ve Yüklenmesi

[82] Çekim modlarýný sýnýrlandýr, Ölçüm modlarýný sýnýrlandýr, Manuel
pozda kullanýlan ölçüm, Enstantane hýzý aralýðýný ayarla,
Diyafram aralýðýný ayarla
[84] Pozlama sýrasýnda vizör bilgisi, Bulb sýrasýnda LCD panel
aydýnlatma, Kayýt kartý, görüntü boyutu ayarý
[9] Menüm ayarlarý
Aþaðýdaki menü sekmeleri altýndaki tüm menü ayarlarý kaydedilir:
[z2], [z4 (Canlý Görünüm çekimi)], [z4 (Video)], [21],
[22], [23], [24], [81], [83], [85], [86]

Fotoðraf Makinesi Ayarlarýnýn Yüklenmesi
2. adýmda [Load from card] (Karttan yükle) seçimi yapýn. Karta kayýtlý
en fazla on fotoðraf makinesi ayarý dosyasý görüntülenir. Ýstediðiniz
dosya seçildiðinde, bu dosya yüklenir ve ayarlar fotoðraf makinesine
uygulanýr.

Bir karta en fazla on fotoðraf makinesi ayarý kaydedilebilir. Kartta
önceden kaydedilmiþ on fotoðraf makinesi ayarý zaten varsa, mevcut
dosyalardan birinin üzerine yazabilir veya baþka bir karta kayýt
yapabilirsiniz.
EOS-1D X dýþýnda bir fotoðraf makinesiyle kaydedilen fotoðraf makinesi
ayarlarý bu makineye yüklenemez.
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w: Özel Çekim Modlarýnýn Kaydedilmesi
Tercih ettiðiniz çekim modunu, menü ayarlarýný, Özel Ýþlev ayarlarýný ve diðer fotoðraf
makinesi ayarlarýný <w1>/<w2>/<w3> Özel çekim modlarýna kaydedebilirsiniz.
<w2> veya <w3> seçeneðini kullanmak için bunlarý [82: Restrict shooting
modes] (Çekim modlarýný sýnýrlandýr) (s.323).

1

[Custom shooting mode (C1-C3)] (Özel
çekim modu (C1-C3) seçimi yapýn.
[54] sekmesi altýnda, [Custom shooting
mode (C1-C3)] (Özel çekim modu (C1-C3))
seçimi yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

settings] (Ayarlarý kaydet)
2 [Register
seçimi yapýn.
<5> kadranýný çevirerek [Register
settings] (Ayarlarý kaydet) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

çekim modunu kaydedin.
3 Özel<5>
kadranýný çevirerek kaydedilecek
Özel çekim modunu seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
Onay iletiþimi diyalogunda [OK] (Tamam)
seçimi yapýn ve <0> tuþuna basýn.
X Geçerli fotoðraf makinesi ayarlarý (s.351),
C* çekim modu altýna kaydedilir.

Otomatik Güncelleme
<w1>/<w2>/<w3> modunda çekim yapýyorsanýz ve bir fotoðraf makinesi ayarýný
deðiþtirirseniz, deðiþtirilen ayarý yansýtmak üzere Özel çekim modu otomatik olarak
güncellenebilir. Bu otomatik güncellemeyi etkinleþtirmek için 2. adýmda [Auto update
set.] (Otomatik güncelleme ayarý) seçeneðini [Enable] (Etkin) olarak ayarlayýn.
Otomatik olarak güncelleþtirilebilen ayarlar s. 351 ve 352'de listelenmiþtir.

Kayýtlý Özel Çekim Modlarýnýn Ýptal Edilmesi
2. adýmda [Clear settings] (Ayarlarý temizle) seçimi yaparsanýz, ilgili Özel çekim
modu, makine ayarlarý kaydedilmeden önce etkin olan varsayýlan ayar geri çevrilir.
Prosedür 3. adým ile aynýdýr.
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w: Özel Çekim Modlarýnýn Kaydedilmesi

Kayýtlý Ayarlar
Çekim Ýþlevleri
Çekim modu + poz ayarý, ISO hýzý, AF modu, AF alan seçim modu,
AF noktasý, Ölçüm modu, Sürücü modu, Poz telafisi miktarý, Flaþ
poz telafisi miktarý
Menü iþlevleri
[z1] Beyaz ayarý, Özel SB, Beyaz Ayarý Deðiþtirme/Braketleme,
Renk alaný, Resim Stili, Lens bozulma düzeltmesi (Periferik
aydýnlatma düzeltisi, Kromatik bozulma düzeltisi), Çoklu poz
(ayarlar)
[z3] Görüntü gözden geçirme, Bip sesi, Kartsýz çekim, Ayna kilidi,
Harici Speedlite kontrolü
[z5 (Movie)]
Video kayýt sayacý, Video izleme sayacý, Sessiz Kontrol,
Video çekim düðmesi
[25] Manuel AF noktasý seçim biçimi, Odaklanma sýrasýnda AF
nokta gösterimi, Vizör ekran aydýnlatma, Vizörde AF durumu
[x2] Slayt gösterisi, 6 ile görüntü atlama
[x3] Vurgulama uyarýsý, AF noktasý görüntüleme, Ýzleme kýlavuzu,
Histogram, Video izleme sayacý, Büyütme (yakl.)
[51] Dosya numaralandýrma, Dosya adlandýrma, Otomatik
döndürme
[52] Otomatik kapanma, LCD parlaklýðý, Vizör kýlavuzu gösterimi,
z tuþu görüntüleme seçenekleri
[53] Sensör temizliði (Otomatik temizlik)
[82] Çekim modlarýný sýnýrlandýr, Manuel pozda kullanýlan ölçüm,
Enstantane hýzý aralýðýný ayarla, Diyafram aralýðýný ayarla
[84] Pozlama sýrasýnda vizör bilgisi, Bulb sýrasýnda LCD panel
aydýnlatma, Kayýt kartý, görüntü boyutu ayarý
Aþaðýdaki menü sekmeleri altýndaki tüm menü ayarlarý kaydedilir:
[z2], [z4 (Canlý Görünüm çekimi)], [z4 (Video)], [21],
[22], [23], [24], [81], [83], [85], [86]
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w: Özel Çekim Modlarýnýn Kaydedilmesi

Menüm ayarlarý kaydedilemez.
Çekim modu <w1>, <w2> veya <w3> olarak ayarlanýrsa, [54: Clear all
camera settings] (Tüm makine ayarlarýný temizle) ve [87: Clear all
Custom Func. (C.Fn)] (Tüm Özel Ýþlevleri Temizle) seçimi
yapamazsýnýz.
<w1>, <w2> veya <w3> çekim modunda bile çekim iþlevi ayarlarýný ve
menü ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz.
Üst LCD panelde çekim moduyla birlikte görüntülenen <w*> simgesi,
kayýtlý bir Özel çekim modunun kullanýlmakta olduðunu gösterir.
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13
Baþvuru
Bu bölümde fotoðraf makinesinin özellikleri, sistem
aksesuarlar vb. hakkýnda baþvuru bilgileri yer
almaktadýr.
Kablo Koruyucunun Kullanýlmasý

2

1

Arabirim kablosu
HDMI kablosu (Ayrý satýlýr)

3

Kablo Koruyucu

4
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Çekim Modlarýna Göre Kullanýlabilir Ýþlevler Tablosu
o: Otomatik olarak ayarlanýrk: Kullanýcý tarafýndan seçebilir
Vizörlü Çekim

Ýþlev

d s f a BULB

Tüm görüntü kalitesi ayarlarý
seçilebilir
Otomatik olarak ayarlanýr/
Otomatik ISO
ISO hýzý
Manuel

: Seçilemez/Devre dýþý
z LV
Çekim

k Video
Çekim
(Fotoðraflar)

k k k k

k

k

k k k k

k

k

k

k k k k

k

k

a ile

k k k k

k

k

k

Otomatik

k k k k

k

k

k

Preset

k k k k

k

k

k

Özel

k k k k

k

k

k

Renk sýcaklýðý ayarý

k k k k

k

k

k

WB düzeltisi

k k k k

k

k

k

WB-BKT

k k k k

k

k

(Fotoðraflar)

k k k k

k

k

k

k k k k

k

k

k

k k k k

k

k

k

Uzun poz parazit azaltma

k k k k

k

k

Yüksek ISO hýzý parazit azaltma

k k k k

k

k

k

Vurgulama tonu önceliði

k k k k

k

k

k

Çoklu pozlar

k k k k

k

k

k k k k

k

k

Video o
(Fotoðraflar)

k

(Fotoðraflar)

Resim Stili

Beyaz
ayarý

Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
Periferik aydýnlatma
Lens
düzeltisi
bozulma
düzeltmesi Kromatik bozulma düzeltisi

Renk alaný

sRGB
Adobe RGB

AF

AF modu

k k k k

k

Tek Çekim AF

k k k k

k

AI Servo AF

k k k k

k

k k k k

k

AF alaný seçim modu

d / c / f*1*2

*1: Video çekimi sýrasýnda kullanýlýrsa, d ile deðiþir.
*2: Sadece video çekim öncesinde çalýþýr.
*3: <a> modunda Otomatik ISO ile sabit ISO hýzý ayarlayabilirsiniz.
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Çekim Modlarýna Göre Kullanýlabilir Ýþlevler Tablosu

Vizörlü Çekim
d s f a BULB

Ýþlev

Otomatik k k k k

k

Manuel

k k k k

k

AF yardýmcý ýþýðý

k k k k

k

k

Manuel odak (MF)

k k k k

k

k

AF Yapýlandýrma Aracý

k k k k

k

AF Mikro ayar

k k k k

k

Deðerlendirmeli ölçüm

k k k k

k

Kýsmi ölçüm

k k k k

k

k k k k

k

k k k k

k

AF nokta seçimi

AF

Poz ölçüm
modu
Spot ölçüm

Merkez aðýrlýk ortalamalý
ölçüm

Poz

Sürücü

Harici
Speedlite

z LV
Çekim

k Video
Çekim

f ile

f

o

k
ile
c ile

o

Program deðiþimi

k

k

AE kilidi *3

k k k

k

Poz telafisi

k k k

k

AEB

k k k k

k

Alan derinliði önizleme

k k k k

k

k

Tek çekim

k k k k

k

k

Yüksek hýzda sürekli çekim k k k k

k

k

Düþük hýzda sürekli çekim

k k k k

k

k

k (10 sn.)

k k k k

k

k

l (2 sn.)

k k k k

k

k

k *2

Tek Tek: sessiz çekim

k k k k

k

k

(Fotoðraflar)

Süper yüksek hýzda sürekli
çekim

k k k k

k

k

(Fotoðraflar)

FE kilidi

k k k k

k

Flaþ poz telafisi

k k k k

k

k

Ýþlev ayarlarý

k k k k

k

k

k k k k

k

k

Hýzlý Kontrol

a hariç

(Fotoðraflar)

k *2

k
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Sistem Haritasý

ST-E2 ST-E3-RT 270EX II

320EX

430EX II 600EX-RT/ Macro Ring Lite Macro Twin Lite
MR-14EX
MT-24EX
600EX

Toplu
Aksesuarlar
Dioptrik Ayar
Lensleri Eg

Sis Önleme
Göz desteği Eg

Göz desteği Eg

Geniş Askı
L7

Kablo
koruyucu

CR2025 lityum pil
Açı
Bulucu C
EOS DIGITAL
Çözüm Diski

El Askısı
E2
Odaklanma
Ekranı Ec serisi

Pil Paketi LP-E4N

AC Adapter Kiti
ACK-E4
Pil Şarj Cihazı
LC-E4N
* Pil Paketi LP-E4 ve Pil Şarj Cihazı LC-E4 de uyumludur.
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Sistem Haritasý

GPS Alıcı
GP-E2

Zamanlayıcı Uzaktan Uzaktan
Düğme
Kumanda
RS-80N3
TC-80N3

Kablosuz
Kumanda
LC-5

EF lensler

Harici mikrofon
HDMI Kablosu
HTC-100 (2,9 m/9,5 fir)
Stereo AV Kablosu
AVC-DC400ST
(1,3 m/4,3 ft.)

TV/Video
Kablosuz Dosya
Aktarıcı
WFT-E6

Arabirim Kablosu
IFC-200U (1,9 m/6,2 fit)

Arabirim Kablosu
IFC-500U (4,7 m/15,4 fit)
LAN kablosu
(piyasada mevcuttur)

Kablosuz LAN
erişim noktası
Kablosuz LAN adaptörü
Ethernet portu

Bilgisayar
USB portu

CF kartı

Kart okuyucu

Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X

PictBridge uyumlu yazıcı

GPS Alıcı GP-E1
* Kablo uzunluğu yakl.: **m/**fit
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B Tuþ Ýþlevleri
Fotoðraf makinesi çekime hazýr olduðunda
<B> tuþuna basarsanýz, [Displays camera
settings] (Fotoðraf makinesi ayarlarýný
görüntüle), [Electronic level] (Elektronik
seviye) (s.61) ve [Displays shooting
functions] (Çekim iþlevlerini görüntüle)
(s.359) seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.
[52] sekmesi altýnda, [z button display
options], <B> tuþuna bastýðýnýzda
görüntülenen seçenekleri seçmenizi saðlar.
Ýstediðiniz görüntüleme seçeneðini
belirleyin ve <0> tuþuna basarak bir <X>
iþareti ekleyin.
Seçim yaptýktan sonra, [OK]'i (Tamam)
seçin ve <0> tuþuna basýn.
Üç görüntüleme seçeneðinden de <X> iþaretini kaldýramayacaðýnýzý unutmayýn.
[Displays camera settings] (Fotoðraf makinesi ayarlarýný görüntüle) örnek
ekraný, tüm dil seçeneklerinde Ýngilizce görüntülenir.
[Electronic level] (Elektronik seviye) seçeneðindeki iþareti kaldýrsanýz bile
görüntülenmez. Ancak <B> tuþuna bastýðýnýzda Canlý Görünüm çekimi
ve video çekimi için görüntülenebilir.

Fotoðraf Makinesi Ayarlarý
AE Mikro ayarý (s.325)
(s.144, 145)
Renk sýcaklýðý (s.143)
AF Mikro ayarý
(s.102)
Bazý görüntülerin
aktarýmý yapýlamadý*
(s.36, 120)
* Görüntü aktarýmý baþarýsýz olursa bu simge görüntülenir.
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(s.162)
FE Mikro Ayarý
(s. 325)
(s.148)
(s.147)
(s.156)
(s.36, 120)
Tarih/Saat
(s.40)
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tasarruf
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B Tuþ Ýþlevleri

Çekim Ayarlarý
Beyaz ayarý
Diyafram
Resim Stili

AE kilidi
Vurgulama tonu önceliði
Poz seviye göstergesi
ISO hýzý

Enstantane hýzý
Poz seviye göstergesi

Çekim modu

Otomatik Iþýk Ýyileþtirici

Flaþ poz telafisi
AF modu

Odak doðrulama ýþýðý

Hýzlý Kontrol simgesi
Pil kontrolü
Ayna kilidi
Poz ölçüm modu
Çoklu pozlar
Sürücü modu

AF durum göstergesi
Olasý çekimler
Özel Kontroller
Beyaz ayarý düzeltisi
Kalan poz sayýsý (çoklu pozlar)

<Q> tuþuna basýldýðýnda, çekim ayarlarý için Hýzlý Kontrol kullanýlabilir (s.51).
<W>, <o>, <Q>, <S>, <i>, <O> veya <B> tuþuna
basarsanýz, LCD monitörde ilgili ayar ekraný görüntülenir ve <6> veya <5>
kadranýný çevirerek iþlevi ayarlayabilirsiniz. Ayrýca <9> kadraný ile AF noktasý
seçimi de yapabilirsiniz.

“Çekim ayarlarý ekraný” görüntüleniyorken cihaz gücünü kapatýrsanýz, cihazý yeniden
açtýðýnýzda ayný ekran görüntülenir. Bu iþlemi iptal etmek için <B> tuþuna basarak
ekraný kapatýn, sonra açma/kapama düðmesini kapatýn.
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3 Pil Bilgilerinin Kontrol Edilmesi
LCD monitörde pil durumunu kontrol edebilirsiniz.

[Battery info.] (Pil bilgisi) seçimi
yapýn.
[53] sekmesi altýnda, [Battery info.]
(Pil bilgisi) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
Kullanýlan pil modeli veya þehir cereyaný
kaynaðý.
%1'lik adýmlarla gösterilen kalan pil
kapasitesiyle birlikte pil seviye simgesi
(s.39) görüntülenir.
Mevcut piller yapýlan çekimler. Pil
deðiþtirildiðinde numara sýfýrlanýr (s.30).
Pilin þarj performans seviyesi üç seviyeden
biriyle gösterilir.
(Yeþil):
Pilin þarj performansý iyi.
(Yeþil):
Pilin þarj performansý biraz düþük.
(Kýrmýzý):
Yeni bir pil satýn almanýzý öneririz.

Orijinal Canon Pil Paketi LP-E4N veya LP-E4 kullanmanýzý öneririz. Pil Paketi
LP-E4N veya LP-E4 dýþýnda bir pil kullanýrsanýz, fotoðraf makinesinden en iyi
performansý alamayabilirsiniz veya arýzalanmalar görülebilir.

Deklanþör sayýsý, çekilen fotoðraf sayýsýdýr. (Videolar sayýlmaz.)
[Calibration is recommended when charging battery next time] (pilin
bir sonraki þarjýnda kalibrasyon önerilir) bkz. s. 32.
Herhangi bir nedenle pille iletiþim kurulamazsa [Use this battery?] (Bu pil
kullanýlsýn mý?) mesajý görüntülenir. [OK] (Tamam) seçimi yaparsanýz,
çekim yapmaya devam edebilirsiniz. Ancak, pil bilgisi ekraný
görüntülenmeyebilir.
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Þehir Cereyanýnýn Kullanýlmasý
AC Adaptör Kiti ACK-E4 (ayrý satýlýr) fotoðraf makinesini þehir cereyaný
prizine baðlayabilir ve pilin tükenmesi endiþesi taþýmadan çekim
yapabilirsiniz.

1

DC Baðlayýcý fiþini takýn.
DC Baðlayýcýnýn fiþini AC
Adaptörünün DC terminaline
baðlayýn.

kablosunu takýn.
2 Elektrik
Elektrik kablosunu illüstrasyonda
gösterildiði gibi takýn.
Fotoðraf makinesini kullandýktan
sonra, elektrik fiþini prizden çekin.

takýn.
3 DCDCBaðlayýcýyý
Baðlayýcýyý saðlam bir þekilde
takýn ve çýkarma kolunu ok ile
gösterildiði gibi çevirin.

DC Baðlayýcý suya dirençli olmadýðýný için ýslanmasýna izin vermeyin.
Fotoðraf makinesinin açma/kapama düðmesi <1/R>
konumunda olduðu zaman elektrik kablosunu veya DC Baðlayýcýyý
takmayýn veya çýkarmayýn.
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Tarih/Saat Pilinin Deðiþtirilmesi
Tarih/saat pili (yedekleme pili) fotoðraf makinesinin tarih ve saat ayarýnýn
korunmasýný saðlar. Pilin hizmet ömrü yaklaþýk 5 yýldýr. Fotoðraf makinesi
açýkken tarih/saat pili sýfýrlanýrsa, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak
yedekleme pilini yeni bir CR2025 lityum pille deðiþtirin.
Tarih/Saat/saat dilimi ayarý sýfýrlanacaktýr. Bu nedenle doðru tarih/
Saat/saat dilimi ayarý yaptýðýnýzdan emin olun (s.40).

düðmesini <2>
1 Açma/kapama
konumuna getirin.
çýkarýn.
2 PiliYedekleme
pili pil kompartýmanýnýn
üst kýsmýnda bulunur.

pili kapaðýný çýkarýn.
3 Yedekleme
Vidayý gevþetmek için küçük bir
tornavida kullanýn ve kapaðý çýkarýn.
Vidayý ve kapaðý kaybetmemeye
dikkat edin.

4 PiliPileçýkarýn.
ufak bir bant yapýþtýrýn ve pili
çýkarýn.

(+)

pilini takýn.
5 YeniPilinyedekleme
artý kýsmý yukarý dönük olmalýdýr.
6 Kapaðý takýn.

Tarih/saat pili için CR2025 lityum pil kullandýðýnýzdan emin olun.
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Menü Ayarlarý
Vizörlü Çekim ve Canlý Görünüm Çekimi için
z: Çekim 1 (Kýrmýzý)

s.

Beyaz ayarý

Q / W / E / R / Y / U / D / O (1 - 5)
/ P (Yakl. 2500 - 10000) / PC-1 - 5

137

Özel Beyaz Ayarý

Beyaz ayarý verisinin manuel kaydý

138

Beyaz ayar deðiþimi/
braketleme

Beyaz ayarý düzeltisi: B/A/M/G sapma, her biri
için 9 seviye
Beyaz ayarý braketleme: B/A ve M/G sapma,
tek seviyeli artýþlar, ± seviye

144
145

Renk alaný

sRGB / Adobe RGB

162

Resim Stili

DOtomatik / PStandart / QPortre /
RManzara / SNötr / UFaithful /
VTek Renkli / WKullanýcý Tanýmlý 1-3

129
136

Lens bozulma
düzeltmesi

Periferik aydýnlatma: Etkin/Kromatik bozulma
devre dýþý: Etkin / Devre dýþý

151

Çoklu poz

Çoklu poz / Çoklu poz kontrolü / Poz sayýsý /
Kaynak görüntüleri kaydet / Çoklu poza devam

180

* Video çekimi için [Multiple exposure] (çoklu poz) seçimi yapýlamaz (gri
renklidir).
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Menü Ayarlarý

z: Çekim 2 (Kýrmýzý)
JPEG kalitesi
Görüntü tipi/boyutu

ISO hýzý ayarlarý

s.

3 H
s k

5 6 i in
rma oran

1 / 41 / 61
3/H/5/6
ISO hýzý / ISO hýzý aralýðý / Otomatik ISO
aralýðý / Minimum enstantane hýzý

123
118
124
128

Otomatik Iþýk
Ýyileþtirici

Devre dýþý / Düþük / Standart / Yüksek

Uzun poz parazit azaltma

Devre dýþý / Otomatik / Etkin

148

Yüksek ISO hýzý parazit
azaltma

Standart / Düþük / Yüksek / Devre dýþý

147

Vurgulama tonu önceliði

Etkin / Devre dýþý

150

Görüntü gözden
geçirme

Kapalý / 2 sn. / 4 sn. / 8 sn. / Tut

57

Bip sesi

Etkin / Devre dýþý

–

Kartsýz çekim

Etkin / Devre dýþý

36

Ayna kilidi

Devre dýþý / Etkin / Etkin: Ayna aþaðý s
olmadan

187

Toz Temizleme Verisi

Toz partiküllerinin silinmesi için size verilen
yazýlým tarafýndan kullanýlacak verileri toplayýn

295

Harici Speedlite
kontrolü

Flaþ patlamasý / E-TTL II ölçüm / Av modunda
flaþ senkron hýzý / Flaþ iþlevi ayarlarý / Flaþ
ayarlarýný temizle / Flaþ C.Fn ayarlarý / Tüm
Speedlite C.Fn Ayarlarýný Temizle

193

Manuel poz sýrasýnda devre dýþý

146

z: Çekim 3 (Kýrmýzý)

[z2: Image size] (Görüntü boyutu) seçeneði altýnda görüntülenenler, [51:
Record func+card/folder sel] (Kayýt iþlevi+kart/kýlavuz seçimi) seçeneði
altýndaki [Record func.] (Kayýt iþlevi) (s.114) ayarýna baðlýdýr. [Rec. separately]
(Ayrý kaydet) seçimi yapýlýrsa, her kart için görüntü boyutu ayarý yapýlmalýdýr.
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Menü Ayarlarý

z: Çekim 4* (Kýrmýzý)

s.

LV z/k ayarý

Devre dýþý / Fotoðraflar / Videolar

200

AF modu

Canlý mod / u Canlý mod / Hýzlý mod

209

Kýlavuz gösterimi

Kapalý / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diyag n

206

Poz simülasyonu

Etkin / e sýrasýnda / Devre dýþý

207

Sessiz LV çekim

Mod 1 / Mod 2 / Devre dýþý

208

Ölçüm zamanlayýcý

4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. / 10 dk. /
30 dk.

208

Durum 1

Çok yönlü çok amaçlý ayar

83

Durum 2

Konu takibine devam, olasý engelleri ihmal et

83

Durum 3

Aniden AF noktasýna giren konularak hemen
odaklanýn

84

Durum 4

Anýnda hýzlanan veya yavaþlayan konular için

84

Durum 5

Farklý yönlerde düzensiz hareketleri olan
konular için (Tek çekim AF modunda devre
dýþý)

85

Durum 6

Farklý yönlerde düzensiz ve farklý hýzlarda
hareketleri olan konular için (Tek çekim AF
modunda devre dýþý)

86

AI Servo 1. görüntü
önceliði

Deklanþör önceliði / Eþit öncelik / Odak
önceliði

91

AI Servo 2. görüntü
önceliði

Çekim hýzý önceliði / Eþit öncelik / Odak
önceliði

92

2: AF1 (Mor)

2: AF2 (Mor)
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Menü Ayarlarý

2: AF3 (Mor)

Sayfa

Tek Çekim AF sonrasý etkin / Tek Çekim AF
USM lens elektronik MF
sonrasý devre dýþý / AF modunda devre dýþý

93

AF yardýmcý ýþýðý
yanmasý

Etkin / Devre dýþý / Sadece IR AF yardýmcý ýþýðý

94

Tek Çekim AF
deklanþör önceliði

Deklanþör önceliði / Odak önceliði

94

Otomatik AF nokta
seçimi: EOS iTR AF

Etkin / Devre dýþý

95

AF mümkün
olmadýðýnda lens
sürücüsü

Odak aramaya devam / Odak aramayý durdur

96

Seçilebilir AF noktasý

61 nokta / Sadece çapraz tipte AF noktalarý /
15 nokta / 9 nokta

96

2: AF4 (Mor)

Manuel seçim: Spot AF / Manuel seçim:
/ AF
AF alaný seçim modunu 1 noktalý AF / AF alanýný geniþlet:
seçin
alanýný geniþlet: Surround / Manuel seçim:
Bölge AF / Otomatik seçim: 61 noktalý AF

97

AF alaný seçim yöntemi S → M-Fn tuþu / S → Ana Kadran

98

Yön baðlantýlý AF
noktasý

366

Hem yatay hem dikey için ayný / Ayrý AF
noktalarý seçimi

98
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Menü Ayarlarý

2: AF5 (Mor)

Sayfa

Manuel AF noktasý
seçimi biçimi

AF alaný kenarlarýnda durur / Sürekli

99

Otomatik odaklanma
sýrasýnda AF noktasý

Seçilen (sabit) / Tümü (sabit) / Seçilen (AF
önceki, odaklý) / Seçilen (odaklý) / Gösterim
devre dýþý

100

VF ekran aydýnlatma

Otomatik / Etkin / Devre dýþý

101

Vizörde AF durumu

Görüþ alanýnda göster / Görüþ dýþýný göster

101

AF Mikro ayar

Devre dýþý / Hepsi ayný miktarda / Lensle ayar

102

Resimleri korumaya al

Korumalý görüntüleri sil

273

Resmi döndür

Dikey resimleri döndür

255

Görüntüleri sil

Görüntüleri sil

280

Baský emri

Yazdýrýlacak resimleri belirle (DPOF)

309

Görüntü kopyala

Kartlar arasýnda görüntü kopyala

277

RAW görüntüleri
iþleme

1 görüntüleri iþle

286

Yeniden Boyutlandýr

Görüntü çözünürlüðünü azalt

291

Derecelendirme

[KAPALI] / l / m / n / o / p

256

Slayt gösterisi

Ýzleme açýklamasý, Görüntüleme süresi ve
Otomatik izleme için tekrarla

266

Görüntü aktarýmý

Kiþisel bilgisayara veya FTP sunucusuna
aktarýlacak görüntüleri seç

313

6 ile görüntü atla

1 görüntü / 10 görüntü / 100 görüntü / Tarih /
252
Klasör / Videolar / Fotoðraflar / Derecelendirme

3: Ýzleme 1 (Mavi)

3: Ýzleme 2 (Mavi)
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Menü Ayarlarý

3: Ýzleme 3 (Mavi)

Sayfa

Vurgulama uyarýsý

Etkin / Devre dýþý

249

AF noktasý gösterimi

Etkin / Devre dýþý

249

Ýzleme kýlavuzu

Kapalý / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diyag n

247

Histogram

Parlaklýk / RGB

250

Video izleme sayacý*

Kayýt süresi / Süre kodu

240

Büyütme (Yakl.)

1x (büyütme yok) / 2x (merkezden büyütme) /
4x (merkezden büyütme) / 8x (merkezden
büyütme) / 10x (merkezden büyütme) / Gerçek
boyut (seçilen noktadan) / Son büyütme ile
ayný (merkezden)

254

HDMI kontrolü

Etkin / Devre dýþý

270

* Ayar [z5 (Movie)] sekmesi altýnda [Time code] (Süre kodu) seçeneðinin
[Movie play count] (Video izleme sayacý) ile baðlantýlýdýr.

5: Ayar 1 (Sarý)
[Record func.] (Kayýt iþlevi)
Standart / Otomatik kart deðiþimi / Ayrý kaydet /
Kayýt iþlevi+kart/klasör
Çoklu kaydet
seçimi
[Record/play] [Playback] f / g
[Folder] Klasör oluþturma ve seçme

114

116
154

Dosya numarasý verme Sürekli / Otomatik sýfýrlama / Manuel sýfýrlama

158

Dosya adý

Preset kodu / Kullanýcý tanýmlý 1 / Kullanýcý
tanýmlý 2

156

Otomatik döndürme

AçýkzD / AçýkD / Kapalý

283

Kartý formatla

Kartý baþlat ve içindeki verileri sil

55
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Menü Ayarlarý

5: Ayar 2 (Sarý)

Sayfa

Otomatik kapanma

1 dk. / 2 dk. / 4 dk. / 8 dk. / 15 dk. /
30 dk. / Devre dýþý

57

LCD parlaklýðý

Yedi parlaklýk seviyesinden birine ayarlanabilir

282

Tarih/Saat/Saat Dilimi

Tarih (yýl, ay, gün) / Saat (saat, dk., sn.) / Gün
ýþýðýndan tasarruf ayarý / Saat dilimi

40

DilK

Arayüz dilini seçin

42

VF kýlavuz gösterimi

Etkin / Devre dýþý

61

z tuþu görüntüleme Fotoðraf makinesi ayarlarýný görüntüle /
seçenekleri
Elektronik seviye / Çekim iþlevlerini görüntüle

358

5: Ayar 3 (Sarý)
Video sistemi

NTSC / PAL

233
272

Pil bilgisi

Güç kaynaðý / Kalan kapasite /
Deklanþör sayýmý / Þarj performansý

360

Otomatik temizlik: Etkin / Devre dýþý
Sensör temizliði

Þimdi temizle
Manuel temizle

294
297

Ýletiþim ayarlarý

WFT-E6 (ayrý satýlýr) aracýðýyla kablolu
LAN* ve kablosuz LAN ayarlarý

–

GPS cihazý ayarlarý*

GPS Alýcýsý GP-E1/GP-E2 (ayrý satýlýr)
takýldýðýnda kullanýlabilen ayarlar

–

Bir GPS cihazýný veya Kablosuz Dosya Aktarýcýyý kullanýrken, bulunduðunuz
bölgenin veya ülkenin yasalarýna uygun þekilde davrandýðýnýzdan emin
olun.
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Menü Ayarlarý

5: Ayar 4 (Sarý)

Sayfa

Karttaki makine
ayarlarýný kaydet/yükle

Fotoðraf makinesini karta/karttan kaydet/yükle

347

Özel çekim modu (C1C3)

Geçerli fotoðraf makinesi ayarlarýný w1, w2,
w3 çekim moduna kaydet.

350

Fotoðraf makinesi
ayarlarýný temizle

Fotoðraf makinesini varsayýlan ayarlara çevirir

58

Telif hakký bilgileri

Telif hakký bilgilerini görüntüle / Yazar adýný gir /
Telif hakký ayrýntýlarýný gir / Telif hakký bilgilerini
sil

160

Sistem durumu
göstergesi

Seri numarasý / Aygýt yazýlýmý sürümü /
Deklanþör döngüleri / Fotoðraf makinesi durum
günlüðü

385

z Aygýt yazýlýmý
sürümü

Aygýt yazýlýmýnýn güncellenmesi için

–

8: Özel Ýþlevler (Turuncu)
C.Fn1: Poz

320

C.Fn2: Poz

323

C.Fn3: Sürücü
C.Fn4: Ekran/Ýþlev

Fotoðraf makinesi iþlevlerini istediðiniz gibi
özelleþtirin

326
327

C.Fn5: Operasyon

329

C.Fn6: Diðerleri

331

C.Fn7: Temizle

Tüm Özel Ýþlev ayarlarýný temizler

319

Sýkça kullanýlan menü seçeneklerini ve Özel
Ýþlevleri kaydet

346

9: Menüm (Yeþil)
Menüm ayarlarý
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Menü Ayarlarý

Video Çekim için
z: Çekim 4 (Video) (Kýrmýzý)

Sayfa

LV z/k ayarý

Devre dýþý / Fotoðraflar / Videolar

220

AF modu

Canlý mod / u Canlý mod / Hýzlý mod

241

Kýlavuz gösterimi

Kapalý / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diyag n

241

Video kaydý boyutu

1920x1080 (6 / 5 / 4) (W / X)
1280x720 (8 / 7) (W / X)
640x480 (6 / 5) (X)

233

Ses kaydý: Otomatik / Manuel / Devre dýþý
Ses kaydý

Kayýt seviyesi

236

Rüzgar filtresi: Etkin / Devre dýþý
Sessiz LV çekim

Mod 1 / Mod 2 / Devre dýþý

242

Ölçüm zamanlayýcý

4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. / 10 dk. /
30 dk.

242

z: Çekim 5 (Video) (Kýrmýzý)
Süre kodu

Ýlerleme / Süre ayarýný baþlat / Video kayýt
sayacý / Video izleme sayacý* / Kare düþür

239

Sessiz kontrol

Etkin h / Devre dýþý h

238

Video çekim tuþu

o / V/o

242

* Ayar, [x3] sekmesi altýndaki [Movie play count] (Video izleme sayacý) ile
baðlantýlýdýr.
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Arýza Tespiti Rehberi
Fotoðraf makinesiyle ilgili bir sorun oluþtuðunda önce bu Arýza Tespiti
Rehberi’ne baþvurun. Arýza Tespiti Rehberi sorunu gideremezse, bayiinizle
veya en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.

Güçle Ýlgili Sorunlar
Pil paketi þarj olmuyor.
Orijinal Canon Pil Paketi LP-E4N veya LP-E4 dýþýnda bir pili þarj etmeyin.

Pil þarj cihazýnýn <CAL/CHARGE> lambasý kýrmýzý renkte yanýp
sönüyor, Þarj seviyesi lambalarý yanmýyor veya Þarj seviyesi
lambalarýnýn her üçü de yanýp sönüyor.
Bkz. s. 32 ve 33. Pil Paketi LP-E4N'yi Pil Þarj Cihazý LC-E4 ile þarj ediyorsanýz
ve Þarj seviyesi lambalarýnýn her üçü de yeþil renkte yanýp sönüyorsa, pil
paketinin þarj performansýný kontrol etmek için þarj cihazýný kullanýn (s.31).
• Þarj seviyesi lambalarýndan biri yanýp sönüyorsa, pil paketini kullanmaya
devam edebilirsiniz. Ancak, pil paketinin þarj performansý düþükse, pil
paketini yenisiyle deðiþtirmeniz önerilir.
• Þarj seviyesi lambalarýnýn hiçbiri yanmýyorsa, pil paketi arýzalýdýr. Pil
paketini þarj cihazýndan çýkarýn ve bayiiniz ya da en yakýn Canon Hizmet
Merkezi ile baðlantýya geçin.

Açma/kapama düðmesi <1> konumuna ayarlanmýþ olsa
bile fotoðraf makinesi iþlem yapmýyor.
Pilin fotoðraf makinesine doðru bir þekilde takýldýðýndan emin olun (s.34).
Kart yuvasý kapaðýnýn kapalý olduðundan emin olun (s.35).
Pili þarj edin (s.30).

Açma/kapama düðmesi <2> konumuna ayarlanmýþ olsa
bile eriþim lambasý hala yanýp sönüyor.
Karta görüntü kaydý yapýlýrken cihaz gücü kapatýlýrsa, eriþim lambasý bir
süre daha açýk kalýr/yanýp sönmeye devam eder. Görüntü kaydý
tamamlandýðýnda, güç otomatik olarak kapanýr.
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Arýza Tespiti Rehberi

Pil çok çabuk tükeniyor.
Tam þarjlý bir pil paketi kullanýn (s.30).
Pil performansý düþmüþ olabilir. [53: Battery info.]'ya (Pil bilgisi)
bakarak pilin þarj performans seviyesini kontrol edin (s.360). Pil
performansý azalmýþsa, pil paketini yenisiyle deðiþtirin.
Olasý çekim sayýsý, aþaðýdaki iþlemlerin herhangi biriyle düþer:
• Deklanþör tuþuna uzun süre yarým basýlmasý.
• Resim çekilmemesine raðmen AF iþlevinin sýk sýk etkinleþtirilmesi.
• Lens Görüntü Sabitleyicisi’nin kullanýlmasý.
• LCD monitörün sýk sýk kullanýlmasý.
• Uzun süre Canlý Görünüm çekimi veya video çekim yapýlmasý.

Fotoðraf makinesi
kendiliðinden kapanýyor.
Otomatik kapanma etkin. Otomatik kapanmanýn devreye girmesini
istemiyorsanýz, [52: Auto power off] (Otomatik kapanma) seçeneðini
[Disable] (Devre dýþý) (s.57) olarak ayarlayýn.
[52: Auto power off] (Otomatik kapanma) seçeneði [Disable] (Devre
dýþý) olarak ayarlanmýþ olsa bile, fotoðraf makinesi 30 dk. boþ
býrakýldýktan sonra LCD monitör otomatik olarak kapanýyor (Fotoðraf
makinesi gücü kapanmaz.)

Çekimle Ýlgili Sorunlar
Lens takýlamýyor.
Fotoðraf makinesi EF-S lenslerle kullanýlamaz (s.43).

Vizör karanlýk.
Fotoðraf makinesine þarj edilmiþ bir pil paketi takýn (s.34).
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Arýza Tespiti Rehberi

Görüntü çekilemiyor veya kaydedilemiyor.
Kart doðru takýldýðýndan emin olun (s.35).
Kart doluysa, kartý deðiþtirin ve gereksiz görüntüleri silerek yer açýn
(s.35, 280).
Vizörde odak doðrulama ýþýðý <o> yanýp sönerken Tek Çekim AF
modunda odaklanmaya çalýþýrsanýz, resim çekilemez. Yeniden
otomatik olarak odaklanmak için deklanþör tuþuna yarým basýn veya
manuel olarak odaklanýn (s.46, 109).

Kart kullanýlamýyor.
Kartla ilgili bir hata mesajý görüntüleniyorsa bkz. s. 37 veya 388.

Kart bir baþka fotoðraf makinesine takýldýðýnda bir hata mesajý
görüntülenir.
128 GB'tan aha yüksek kapasiteli kartlar exFAT ile formatlanýr. Yani
128 GB'ýn üzerindeki kapasiteye sahip bir kartý bu fotoðraf
makinesinde formatlar ve sonra baþka bir fotoðraf makinesine
takarsanýz, bir hata mesajý görüntülenir ve kartý kullanmanýz mümkün
olmayabilir.

Görüntü odak dýþýnda.
Lens odak modu düðmesini <AF> olarak ayarlayýn (s.43).
Fotoðraf makinesi sarsýntýsýný önlemek için deklanþöre nazikçe basýn
(s.45, 46).
Lensin bir Görüntü Sabitleyicisi varsa, IS düðmesini <1> olarak
ayarlayýn.
Düþük aydýnlatma altýnda, enstantane hýzýnda yavaþlama olabilir. Hýzlý
enstantane hýzýnýn kullanýn (s.167), yüksek ISO hýzý kullanýn (s.124),
flaþ kullanýn (s.189) veya tripod kullanýn.
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AF noktasý sayýsý az.
Makineye takýlan lense baðlý olarak, kullanýlabilen AF noktasý sayýsý ve biçimi
farklýlýk gösterebilir. Lensler, A ila H arasýnda sekiz grupta kategorize edilir.
Lensinizin ait olduðu grubu öðrenin. Grup F ila H aralýðýnda bir lens kullanýldýðýnda,
daha az sayýda AF noktasý görüntülenir (s.76).

AF noktalarý yanýp sönmüyor.
<S> tuþuna bastýðýnýzda, yanýp sönen AF noktalarý çapraz tipte AF noktalarý
deðildir ve sadece yatay hatta duyarlýdýr. Yanan AF noktalarý çapraz tipte AF
noktalarýdýr (s.71).
Kayýtlý alandaki AF noktasý yanýp sönüyor (s.338).

Odaðý kilitleyemiyorum ve çekimi yeniden oluþturamýyorum.
AF modunu, Tek Çekim AF olarak ayarlayýn. AI Servo AF modunda odak kilidinin
kullanýlamayacaðýný hatýrlatýrýz (s.67).

Sürekli çekim hýzý yavaþlýyor.
<o> ayarýnda, ISO hýzý aþaðýdakilerden birine ayarlanmýþsa, maksimum sürekli
çekim hýzý yakl. 10 kare/sn. olacaktýr:
• ISO 32000 veya üstünün manuel olarak ayarlanmasý.
• [Auto ISO range]’in (Otomatik ISO Aralýðý) [Maximum] (Maksimum) seçeneðinin
[51200] olarak ayarlanmasý ve Otomatik ISO'nun otomatik olarak ISO 32000 veya
üzerindeki bir deðere ayarlanmasý.
• [81: Safety shift] (Güvenli deðiþim) seçeneðinin [ISO speed] (ISO hýzý) olarak
ayarlanmasý ve güvenli deðiþimin otomatik olarak ISO 32000 veya üzerindeki bir
deðere ayarlanmasý.
Fotoğraf makinesinin dahili sıcaklığı düşükse ve manuel veya otomatik olarak ISO
20000 veya daha yüksek bir değer ayarlandığında, <o> için maksimum sürekli
çekim hızı yakl. 10 kare/sn. olur.
ISO hýzýna, enstantane hýzýna, diyaframa, konu durumuna, parlaklýk, lens tipi vb.
ayarlarýna baðlý olarak sürekli çekim hýzý yavaþlayabilir.
[Auto AF pt sel.: EOS iTR AF] (Otomatik nokta seçimi) [Enable] (Etkin) (s.95)
olarak ayarlanýr ve düþük ýþýk altýnda çekim yapýlýrsa, sürekli çekim hýzý düþecektir.
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Sürekli çekim sýrasýnda maksimum patlama azalýyor.
Ýnce ayrýntýlarý olan (örn. çimenlik) bir çekim yaparken, dosya boyutu daha büyük
olur ve gerçek maksimum patlama sayýsý s. 120'de belirtilenden daha az olabilir.

ISO 100 ayarlanamýyor/ISO hýzý geniþletme seçilemiyor.
[z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði) seçeneði [Enable] (Etkin)
olarak ayarlanýrsa, ayarlanabilir ISO hýzý aralýðý ISO 200 - 51200 (video çekimde ISO
200 - 25600) olur. [ISO speed range] (ISO hýzý aralýðý) seçeneðinde ayarlanabilir ISO
hýzý aralýðýný geniþletseniz bile, geniþlettiðiniz ISO hýzlarýný (L, H, H1 veya H2)
kullanamazsýnýz. [z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði) seçeneði
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlanýrsa, ISO 100/125/160 ayarlanabilir (s.150).

Otomatik Iþýk Ýyileþtirici ayarlanamaz.
[z2: Highlight tone priority] (Vurgulama tonu önceliði) seçeneði [Enable] (Etkin)
olarak ayarlanýrsa, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici ayarlanamaz. [z2: Highlight tone
priority] (Vurgulama tonu önceliði) seçeneði [Disable] (Devre dýþý) olarak
ayarlanýrsa, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici ayarlanabilir (s.150).

Poz telafisini azaltmama raðmen, görüntü parlak görünüyor.
[z2: Auto Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk Ýyileþtirici) seçeneðini [Disable]
(Devre dýþý) olarak ayarlayýn. [Standard/Low/High] (Standart/Düþük/Yüksek)
seçeneði ayarlandýðýnda, poz telafisi veya flaþ poz telafisi azaltýlsa bile görüntü
parlak çýkabilir (s.146).

Çoklu pozlu çekimde Canlý Görünüm çekimi veya resim
ekranda görüntülenmiyor.
[On:ContShtng] (Açýk:Sürekli çekim) ayarlanýrsa, çekim sýrasýnda Canlý Görünüm
görüntülemesi, görüntü gözden geçirmesi ve görüntü izlemesi mümkün deðildir (s.180).

Çoklu pozlu görüntü 1 kalitesinde çekilir.
Görüntü boyutu 41 veya 61 olarak ayarlanýrsa, çoklu pozlu görüntüsü 1
kalitesinde kaydedilir (s.186).
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Flaþla <f> modunu kullandýðýmda enstantane hýzý düþüyor.
Gece, arka plan karanlýkken çekim yaparsanýz, enstantane hýzý
otomatik olarak yavaþlar (yavaþ senk çekimi) ve böylelikle hem konu
hem de arka plan uygun þekilde pozlanýr. Düþük enstantane hýzýnýn
önlenmesi için [z3: External Speedlite control] (Harici Speedlite
kontrolü) altýnda, [Flash sync. speed in Av mode] (Av modunda flaþ
senk hýzý) ayarýný [1/250-1/60 sec. auto] (1/200-1/60 sn. otomatik)
veya [1/250 sec. (fixed)] (1/200 sn. (sabit)) (s.194) olarak ayarlayýn.

Flaþ patlamýyor.
Flaþýn (veya PC senk kablosunun) fotoðraf makinesine saðlam bir
þekilde takýldýðýndan emin olun.
Canlý Görünüm çekiminde Canon marka olmayan bir flaþ ünitesi
kullanýrsanýz, [z4: Silent LV shoot.] (Sessiz LV çekim) seçeneðini
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlayýn (s.208).

Flaþ tam çýkýþta patlýyor.
EX serisi Speedlite dýþýnda bir flaþ ünitesi kullanýyorsanýz, flaþ her
zaman tam çýkýþta patlar (s.191).
[Flash metering mode] (Flaþ ölçüm modu) flaþ Özel Ýþlevi, [TTL]
(autoflash) olarak ayarlanýrsa, flaþ her zaman tam çýkýþta patlar
(s.198).

Flaþ poz telafisi ayarlanamýyor.
Flaþ poz telafisi zaten Speedlite ile ayarlandýysa, fotoðraf makinesiyle
ayarlanamaz. Speedlite’ýn flaþ poz telafisi iptal edildiðinde (0'a
ayarlandýðýnda), fotoðraf makinesi ile ayarlanabilir.

<f> modunda yüksek hýzda senkron ayarý yapýlamaz.
[z3: External Speedlite control] (Harici Speedlite kontrolü) altýnda,
[Flash sync. speed in Av mode] (Av modunda flaþ senk hýzý)
seçeneðini [Auto] (Otomatik) olarak ayarlayýn (s.194).
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Canlý Görümün çekimi sýrasýnda deklanþörden iki çekim sesi geliyor.
Flaþ kullanýrsanýz, her çekimde deklanþörden iki ses duyulur (s.202).

Canlý Görünüm ve video çekim sýrasýnda, bir beyaz
kýrmýzý E simge görüntülenir.

veya

Bu, fotoðraf makinesinin iç sýcaklýðýnýn yükseldiðini gösterir. Beyaz
< > simgesi görüntülenirse, Fotoðraf görüntü kalitesi bozulabilir.
Kýrmýzý <E> simgesi görüntülenirse, bu Canlý Görünüm veya video
çekimin kýsa süre sonra otomatik olarak durdurulacaðýný belirtir (s.217,
243).

Çekim kendiliðinden sonlandýrýlýyor.
Kartýn yazma hýzý düþükse, video çekimi otomatik olarak durabilir. IPB
sýkýþtýrmayla, gerçek oluma/yazma hýzý en az 10 MB/sn. olan bir kart
kullanýn. ALL-I (sadece I) sýkýþtýrmayla, kartýn gerçek okuma/yazma
hýzýnýn en az 30 MB/sn. olmasý gerekir. Kartýn hýzýný öðrenmek için
üreticinin web sitesine baþvurun (s.219).
Video çekim süresi 29 dk. 59 sn.'ye ulaþýrsa, video çekim otomatik
olarak durur.

Video çekim için ISO hýzý ayarlanamýyor.
Çekim modu <d/s/f/BULB> olarak ayarlanýrsa, ISO hýzý otomatik
olarak ayarlanýr. <a> modunda ISO hýzýný istediðiniz gibi
ayarlayabilirsiniz (s.226).

Video çekim için ISO 32000/40000/51200 ayarý yapýlamaz.
[z2: ISO speed settings] (ISO hýzý ayarlarý) altýnda, [ISO speed
range]’in (ISO hýzý aralýðý) [Maximum] (Maksimum) ayarý [51200/H]
veya daha yüksek bir deðere ayarlanýrsa, manuel ayar aralýðýnýn
Maksimum'u ISO 32000/40000/51200 ayarý yapýlabilecek þekilde
geniþletilir. Ancak, ISO 32000/40000/51200 hýzlarýnda yapýlan video
çekiminde bir miktar parazit oluþabileceði için geniþletilmiþ ISO hýzý
(“H” görüntülenir) kullanýlýr.
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Manuel olarak ayarlanan ISO hýzý, video çekime geçilince deðiþir.
[Maximum: 51200] (Maksimum) seçeneði [ISO speed range] (ISO
hýzý aralýðý) ile ayarlandýðýnda ve ISO hýzý ISO 32000/40000/51200
olarak ayarlandýðýnda bir video çekimi yaparsanýz, ISO hýzý ISO25600
olarak deðiþir (manuel pozla video çekim sýrasýnda). Fotoðraf
çekimine geri dönseniz bile, ISO hýzý orijinal konumuna geri dönemez.
L (ISO 50) ayarýnda video çekim yaparsanýz, ISO hýzý ayarý ISO 100
olarak deðiþir (manuel pozla video çekim sýrasýnda). Fotoðraf
çekimine geri dönseniz bile, ISO hýzý orijinal konumuna geri dönemez.

Video çekim sýrasýnda poz deðiþiyor.
Video çekim sýrasýnda enstantane hýzý veya diyaframý deðiþtirirseniz,
pozdaki deðiþimler kaydedilebilir.
Video çekim sýrasýnda lensin maksimum diyaframýnda deðiþiklik olsun
veya olmasýn, lensle zumlanmak poza zarar verebilir. Pozdaki
deðiþimler de kayda geçebilir.

Video çekim sýrasýnda konu çarpýk görünüyor.
Fotoðraf makinesini sola/saða doðru hýzla hareket ettirseniz (yüksek
hýzda panlama) veya bir hareketli konu çekimi yapýyorsanýz,
görüntüde çarpýlma görülebilir.

Video çekim sýrasýnda görüntü titriyor ve yatay bantlar görülüyor.
Video çekim sýrasýnda floresan ýþýk, LED lambalar veya diðer ýþýk
kaynaklarý nedeniyle titreme, yatay bantlar (parazit) veya düzensiz
pozlanma görülebilir. Ayrýca, pozdaki (parlaklýk) veya renk tonundaki
deðiþiklikler de kaydedilebilir. <a> modunda düþük bir enstantane
hýzýnýn kullanýlmasý sorunu çözebilir.
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Video çekim sýrasýnda fotoðraf çektiðim zaman video çekim duruyor.
Video çekim sýrasýnda fotoðraf çekimi yapmak için, UDMA aktarým
hýzlarýyla uyumlu bir CF kartý kullanmanýzý öneririz.
Daha küçük bir görüntü boyutu ayarlamak ve daha az sürekli çekim
yapmak sorunu çözebilir.

Süre kodu kapalý.
Video çekim sýrasýnda fotoðraf çekimi yapýldýðýnda, gerçek süre ile süre
kodu arasýnda farklýlýk oluþur. Bir videoyu süre kodunu kullanarak
düzenlerken, video çekim sýrasýnda fotoðraf çekimi yapmamanýz önerilir.

Ýþlemle Ýlgili Sorunlar
<6>, <5> veya <9> ile ayarý deðiþtiremiyorum.
Açma/kapama düðmesini <1> konumuna getirin (s.38).
[85: Multi function lock] (Çoklu iþlev kilidi) ayarýný kontrol edin
(s.329).

<6> ve <9> dikey sap kontrolleri çalýþmýyor.
Dikey sap iþlem düðmesini <1> konumuna getirin (s.49).

Fotoðraf makinesi tuþu/kadranýnýn iþlevi deðiþtirilmiþ.
[85: Custom Controls] (Özel Kontroller) ayarýný kontrol edin (s.333).

Ekran Sorunlarý
Dosya adýnýn ilke karakteri bir alt tire (“_”).
Renk alanýný sRGB olarak ayarlayýn. Adobe RGB ayarlanýrsa, ilk
karakter bir alt tire olabilir (s.162).
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Dosya adýndaki dördüncü karakter deðiþiyor.
[51: File name] (Dosya adý) ile fotoðraf makinesinin kendine özgü
dosya adýný veya Kullanýcý ayarý 1 altýnda kayýtlý dosya adýný seçin
(s.156).

Dosya numaralandýrma 0001'den baþlamýyor.
Kartta önceden kaydedilmiþ görüntüler varsa, görüntü numarasý
0001’den baþlamayabilir (s. 158).

Görüntülenen çekim tarihi ve saati yanlýþ.
Doðru tarih ve saat ayarý yapýldýðýndan emin olun (s.40).
Saat dilimini ve gün ýþýðýndan tasarruf ayarýný kontrol edin (s.41).

Resimde tarih ve saat yok.
Resimde çekim tarihi ve saati görünmüyor. Tarih ve saat, resim yerine
çekim bilgileri olarak görüntü verisine kaydedilir. Baský sýrasýnda, çekim
bilgilerine kaydedilen tarih ve saat verisini kullanarak resme tarih ve saat
yazdýrabilirsiniz (s.40, 305).

[###] görüntüleniyor.
Kartta, fotoðraf makinesinin görüntüleyebileceðinden daha fazla
sayýda kayýtlý resim varsa ekranda [###] görüntülenir (s.257).

Vizörde, AF nokta görüntüleme hýzý yavaþ.
Düþük sýcaklýklarda AF noktasý görüntüleme cihazýnýn (likit kristal)
özellikleri nedeniyle AF noktalarýný görüntülenme hýzý yavaþlayabilir.
Ekran hýzý oda sýcaklýðýnda normale döner.

LCD monitör net bir resim görüntülemiyor.
LCD monitör kirliyse, yumuþak ve temiz bir bezle temizleyin.
Düþük veya yüksek sýcaklýklarda LCD monitör gösterimi yavaþlayabilir
veya ekran siyah görünebilir. Oda sýcaklýðýnda normale döner.
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Ýzleme Sorunlarý
Görüntünün bir parçasý siyah renkte.
[33: Highlight alert] (Vurgulama uyarýsý) [Enable] (Etkin ) ayarýnda
(s.249).

Görüntü üzerinde kýrmýzý bir kutu görüntülenir.
[33: AF point disp.] (AF nokta gösterimi) , [Enable] (Etkin) ayarýnda
(s.249).

Görüntü silinemiyor.
Görüntü koruma altýndaysa silinmez (s.273).

Sesli not dinlenemiyor.
[85: J/K button function] seçeneðini [Play memo (Hold: Record
memo)] (Not yürütme (Beklet: Not kaydý) (s.330) olarak ayarlayýn.

Video izlenemiyor.
Kiþisel bilgisayarda düzenlenen videolar fotoðraf makinesiyle
izlenemez.

Video izlenirken, fotoðraf makinesinin iþlem sesi duyuluyor.
Video çekimi yaparken fotoðraf makinesinin kadranlarý veya lensle
iþlem yaparsanýz, iþlem sesi de kaydedilir. Harici mikrofon (piyasadan
temin edilebilir) kullanmanýz önerilir (s.237).

Videoda duraðan anlar var.
Otomatik pozlu video çekiminde, poz seviyesinde belirgin bir deðiþiklik
yapýlýrsa, parlaklýk dengelenene kadar kayýtta anlýk duraklama olabilir.
Bu durumda <a> modunda çekim yapýn (s.225).
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Televizyon ekranýnda çekim görüntülenmiyor.
Fotoðraf makinesi ile birlikte verilen stereo AV kablosunu kullanýn
(s.272).
Stereo AV kablosu veya HDMI kablosunun fiþinin saðlam takýldýðýndan
emin olun (s.269, 272).
Video OUT sistemini (NTSC/PAL) televizyon ile ayný video sistemine
ayarlayýn (s.272).

Tek video çekimi için birden fazla görüntü dosyasý var.
Video dosya boyutu 4 GB'a eriþirse, otomatik olarak yeni bir video
dosyasý oluþturulur (s.234).

Kart okuyucum kartý tanýmýyor.
128 GB veya üzerindeki kartý bu fotoðraf makinesiyle formatlarsanýz,
kart exFAT ile formatlanýr. Bu durumda bazý kart okuyucular ve
bilgisayar iþletim sistemleri kartý düzgün þekilde tanýmayabilir. Böyle
bir durum oluþursa, fotoðraf makinesini size verilen arayüz kablosuyla
bilgisayara baðlayýn, sonra EOS Yardýmcý Programý'ný (size verilen
yazýlým, s.410) kullanarak görüntüleri bilgisayara aktarýn.

RAW görüntüleri iþlemden geçiremiyorum.
41 ve 61 görüntüler bu fotoðraf makinesiyle iþlemden
geçirilemez. Bu görüntüleri iþlemek için Digital Photo Professional'ý
(size saðlanan yazýlým, s.410) kullanýn.

Görüntüyü yeniden boyutlandýramýyorum.
Fotoðraf makinesi þu görüntüleri yeniden boyutlandýramaz: JPEG
6(Küçük), 1, 41 ve 61 (s.291).
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Sensör Temizleme Sorunlarý
Sensör temizleme sýrasýnda deklanþör sesi duyuluyor.
[Clean nowf] (Þimdi temizle) seçimi yapýldýðýnda, deklanþörden
ses duyulabilir ancak resim çekilmez (s.294).

Otomatik sensör temizliði çalýþmýyor.
Güç düðmesi <1> ve <2> kýsa süre içinde üst üste açýlýrsa,
<f> simgesi görüntülenmeyebilir (s.38).

Baskýyla Ýlgili Sorunlar
Kullaným kýlavuzunda listelenenden daha az sayýda baský efekti var.
Ekranda görüntülenenler yazýcýya baðlý olarak deðiþir. Kullanma
kýlavuzunda mevcut baský efektlerinin hepsi listelenmiþtir (s.304).

Görüntü Aktarým Sorunlarý
Görüntüleri kiþisel bilgisayara aktaramýyorum.
Size verilen yazýlýmý (EOS DIGITAL Çözüm Diski CD-ROM) kiþisel
bilgisayara kurun (s.411).
EOS Yardýmcý Programýnýn üst ekranýnýn görüntülenip
görüntülenmediðini kontrol edin.
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Fotoðraf makinesinin seri numarasýný, aygýt yazýlýmý sürümünü ve deklanþör
döngülerini ekrandan kontrol edebilirsiniz. Ayrýca geçmiþ Hata ve Önlem
mesajlarý için durum günlüðünü de kontrol edebilirsiniz.
Fotoðraf makinesinin durumunu kontrol etmek için bu iþlevi kullanýn.
Gerekirse, gelecekteki sorunlarý asgari düzeye indirmek için fotoðraf
makinesini size en yakýn Canon Hizmet Merkezine götürerek bakým yaptýrýn.

1

[System status display] (Sistem
durumu göstergesi) seçimi yapýn.
[54] sekmesi altýnda, [System
status display] (Sistem durumu
göstergesi) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

durumunu kontrol edin.
2 Sistem
Seri numarasýný, aygýt yazýlýmý
sürümünü ve deklanþör döngülerini
kontrol edebilirsiniz.

Hata ve Uyarý Günlüðünü Kontrol Edin
Fotoðraf makinesindeki en son hatalarý, önlem geçmiþini ve hata veya
önlem durumu oluþtuðunda kullanýlan lensi, flaþý ve pili kontrol
edebilirsiniz.

kontrol edin.
3 Günlüðü
2. adýmda <B> tuþuna basýn.
X Fotoðraf makinesinin durum günlüðü
görüntülenir.
“Err **” bir hata mesajýdýr. Hata
mesajlarý için bkz. s. 388.
“Caution **” bir önlem mesajýdýr.
Önlem mesajlarý için bir sonraki
sayfaya bakýn.
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durumunu kontrol edin.
4 Sistem
<5> kadranýný çevirerek bir Hata veya
Önlem seçimi yapýn, sonra <B>
tuþuna basarak mesajý görüntüleyin.
<5> kadranýný çevirerek mesajý
kontrol edin.

Önlem Mesajlarý
Fotoðraf makinesi düzgün bir þekilde çalýþtýklarýndan emin olmak için önemli
bileþenleri kontrol eder. Yanlýþ bir operasyonu tespit eder ancak bu tür
yanlýþlýklar bir hata durumu kadar ciddi deðildir. Bu tür veriler Fotoðraf Makinesi
durum günlüðüne bir Önlem mesaj olarak kaydedilir. Çekim yapmaya devam
edebilirsiniz ancak söz konusu önlem durumunun bir arýzaya neden olmasýný
önlemek için Önlem mesajýndaki önerileri ve çözümleri dikkate almalýsýnýz.
Önlem
No.

01

02

03

386

Mesaj

Açýklama ve Çözüm

Enstantane hýzý sürekli olarak
otomatik olarak ayarlanýyor.
Çekim yapmaya devam
edebilirsiniz ancak bir hizmet
merkeziyle baðlantýya
geçmeniz önerilir.

Fotoðraf makinesi enstantane hýzýnda bir hata
tespit ederse, enstantane hýzý hassasiyetini
korumak için ayar yapmaya devam eder. Sürekli
olarak ayar yapmak durumunda kalýrsa bu Önlem
mesajý görüntülenir.
Çekim yapmaya devam edebilirsiniz ancak bir
Canon Hizmet Merkezine baþvurmanýz önerilir.

Pil performansýnda ani bir
düþüþ gözlemlendi.
Pili deðiþtirdikten sonra da bu
durum tekrar ederse, bir
hizmet merkeziyle baðlantýya
geçin.

Fotoðraf makinesi kapalýyken belli bir süre sonra
kalan pil kapasitesinde anormal bir düþüþ
görülürse bu Önlem mesajý görüntülenir.
Fotoðraf makinesine farklý bir tam þarjlý Pil Paketi
LP-E4N veya LP-E4 takýldýktan sonra da ayný
Önlem mesajý görüntülenirse, fotoðraf
makinesiyle ilgili bir sorun olabilir. En yakýn Canon
Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.

Deklanþör þarjý mekanizmasý
için yeniden deneme
operasyonu gerçekleþtiriliyor.
Bu durum üst üste
tekrarlarsa, bir hizmet
merkeziyle baðlantýya
geçmemiz önerilir.

Deklanþör ve ayna kurma iþlemi normal bir þekilde
tamamlanmýyor. Bu durum tekrar ederse bu
Önlem mesajý görüntülenir.
Çekim yapmaya devam edebilirsiniz ancak ayný
mesaj yeniden görüntülenirse, size en yakýn
Canon Hizmet Merkezine baþvurmalýsýnýz.
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Fotoðraf Makinesi Günlüðünün Silinmesi
3. adýmda <L> tuþuna basarsanýz, görüntülenen tüm günlük giriþlerini
silebilirsiniz.

Fotoðraf makinesinin durum günlükleme ekranýnda en son beþ Hata ve
Önlem giriþi görüntülenir. Beþten fazla giriþ yapýlýrsa en son giriþler
otomatik olarak silinir.
Deklanþör döngüleri 1000 birimlik görüntülenir. 1.000.000 veya daha
fazla deklanþör döngüsü gerçekleþmiþ olduðunda, 1.000.000
görüntülenir.
Ayný Hata veya Önlem sýk sýk tekrar ederse bir Canon Hizmet Merkezi ile
baðlantýya geçin.
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Hata Kodlarý
Hata numarasý

Fotoðraf makinesiyle ilgili bir sorun varsa,
bir hata mesajý görüntülenir. Ekrana gelen
talimatlarý uygulayýn.

Önlemler
Numara

Hata Mesajý ve Çözümü

01

Communications between the camera and lens is faulty. (Lens ile
fotoðraf makinesi arasýndaki iletiþimde hata var.) Clean the lens contacts.
(Lens kontaklarýný temizleyin.)
Î Fotoðraf makinesi ve lens üzerindeki elektrik kontaklarýný temizletin veya bir
Canon lensi kullanýn (s.15, 18).

02

Card * cannot be accessed. (Karta* eriþilmiyor.) Reinsert/change card * or
format card * with camera (Kartý yeniden takýn/deðiþtirin*
veya kartý fotoðraf makinesi ile formatlayýn*)
Î Kartý çýkarýn ve yeniden takýn, kartý deðiþtirin veya kartý formatlayýn (s.35, 55).

04

06

Cannot save images because card * is full. (Kart* dolu olduðu için
görüntü kaydedilemiyor.) Replace card * (Kartý deðiþtirin *)
Î Kartý deðiþtirin, gereksiz görüntüleri silin veya kartý formatlayýn (s.35, 55,
280).
Sensor cleaning is not possible. (Sensör temizliði yapýlamýyor.) Turn the
camera off and on again. (Fotoðraf makinesini kapatýp yeniden açýn.)
Î Açma/kapama düðmesiyle iþlem yapýn (s.38).

10, 20,
30, 40,
50, 60,
70, 80,
99

Shooting is not possible due to an error. (Bir hata nedeniyle çekim
yapýlamýyor.) Turn the camera off and on again or re-install the battery.
(Fotoðraf makinesinin kapatýp yeniden açýn veya pili yeniden takýn.)
Î Açma/kapama düðmesiyle iþlem yapýn, pil paketini çýkarýp yeniden takýn
veya bir Canon lens kullanýn (s.34, 38).

* Hata devam ederse, hata numarasýný bir yere not edin ve en yakýn Canon
Hizmet Merkez ile baðlantýya geçin.
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• Tür
Tip:
Kayýt medyasý:

Lens montesi:

Dijital, tek lensli refleks, AF/AE fotoðraf makinesi
Tip I veya II CF kart, UDMA modu 7 uyumlu
* Çift CF kartý yuvasý
Yakl. 36 x 24 mm
Canon EF lensleri (EF-S lensler hariç) (Lens üzerinde gösterildiði gibi
35 mm eþdeðeri lens odak uzunluðu)
Canon EF montesi

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

CMOS sensörü
Yaklaþýk 18,10 megapiksel
3:2
Otomatik, Manuel, Toz Temizleme Verisi ekleme

Görüntü sensörü boyutu:
Uyumlu lensler:

• Kayýt Sistemi
Kayýt formatý:
Görüntü tipi:
Kayýtlý pikseller:

JPEG kalitesi:
Kayýt iþlevi:
Klasör oluþturma/seçme:
Dosya adý:
Dosya numaralandýrma:

Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14-bit Canon orijinal), RAW+JPEG eþzamanlý kayýt
yapýlabilir
L (Geniþ)
: Yakl. 17,90 megapiksel (5184 x 3456)
M1 (Orta 1)
: Yakl. 14,20 megapiksel (4608 x 3072)
M2 (Orta 2)
: Yakl. 8,00 megapiksel (3456 x 2304)
S (Küçük)
: Yakl. 4,50 megapiksel (2592 x 1728)
RAW
: Yakl. 17,90 megapiksel (5184 x 3456)
M-RAW
: Yakl. 10,10 megapiksel (3888 x 2592)
S-RAW
: Yakl. 4,50 megapiksel (2592 x 1728)
10 seviye
Standart, Otomatik kart deðiþtirme, Ayrý ayrý kayýt, Çoklu kayýt
Mümkün
Preset kodu, Kullanýcý ayarý 1, Kullanýcý ayarý 2
Sürekli, Otomatik sýfýrlama, Manuel sýfýrlama

• Çekim Sýrasýnda Görüntü Ýþleme
Resim Stili:
Otomatik, Standart, Portre, Manzara, Nötr, Faithful, Tek Renkli,
Kullanýcý Tanýmlý 1 - 3
Beyaz ayarý:
Otomatik, Preset (Gün ýþýðý, Gölge, Bulutlu, Tungsten ýþýðý, Beyaz
floresan ýþýðý, Flaþ), Özel, Renk sýcaklýðý ayarý (Yakl. 2500-10000K),
Kiþisel beyaz ayarý (5 ayar), Beyaz ayar düzeltisi ve Beyaz ayar
braketleme yapýlabilir
* Flaþ renk sýcaklýðý bilgisinin aktarýlmasý mümkün
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Parazit azaltma:
Otomatik görüntü
parlaklýk düzeltisi:
Vurgulama tonu önceliði:
Lens bozulma düzeltmesi
• Vizör
Tip:
Kapsam:
Büyütme:
Göz noktasý:
Yerleþik diopter ayarý:
Göz desteði deklanþör:
Odaklanma ekraný:
AF durum göstergesi:
Kýlavuz gösterimi:
Elektronik seviye:
Ayna:
Alan derinliði önizleme:
• Otomatik odak
Tip:
AF noktalarý:
Odaklanma parlaklýk aralýðý:
Odak modu:
AF alan seçim modlarý:

AF noktasý otomatik
seçim koþullarý:
AF Yapýlandýrma aracý:

390

Uzun pozlara ve Yüksek ISO hýzýndaki çekimlere uygulanabilir
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
Var
Periferik aydýnlatma düzeltisi, Kromatik bozulma düzeltisi
Göz seviyesinde penta prizma
Dikey/Yatay yakl. %100 (yakl. 20 mm Göz noktasý ile)
Yakl. 0,76x (-1 m-1, 50 mm lensle sonsuza)
Yakl. 20 mm (göz desteði lens merkezinden; -1 m-1)
Yakl. -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
Yerleþik
Ec-C V var, deðiþtirilebilir
Var
Var
Yatay: 1° adým, ±6°
Dikey: 1° adým, ±4°
* Yatay çekim sýrasýnda
Hýzlý dönüþtü tip
Var
TTL ikincil görüntü kaydý, faz tespiti
61 noktalý (41'e kadar çapraz tipte nokta)
* Kullanýlabilir AF noktalarý ve çapraz tipte noktalar lense baðlý olarak
deðiþir.
EV -2 - 18 (merkez f/2.8 AF noktasýyla, 23°C/73°F, ISO 100)
Tek Çekim AF, AI Servo AF, Manuel odaklanma (MF)
Tek noktalý Spot AF (manuel seçim), Tek noktalý AF (manuel seçim), AF
nokta geniþletme (manuel seçim: yukarý, aþaðý, sola ve saða), AF nokta
geniþletme (manuel seçim: Surround), Bölge AF (manuel seçim), 61 AF
noktasýnýn otomatik seçim
EOS iTR AF ayarýna baðlý (Renk ve yüz tespiti bilgilerini kullanan AF
mümkün)
* iTR: Akýllý Takip ve Tanýma
Durum 1 - 6
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AI Servo karakteristikleri:
AF ince ayar:
AF yardýmcý ýþýðý:
• Poz Kontrolü
Ölçüm modlarý:

Ölçüm aralýðý:
Poz kontrolü:
ISO hýzý:
(Önerilen
poz endeksi)
ISO hýzý ayarlarý:
Poz telafisi:
AE kilidi:

Takip hassasiyeti, Hýzlanma/yavaþlama takibi, AF noktasý otomatik
deðiþtirme
AF Mikro ayar (Tüm lenslere ayný miktarda veya Lensle ayarla)
EOS uyumlu harici Speedlite kaynaklý
Yakl. 100.000 piksel RGB ölçüm sensörü ve maks. diyaframda 252
bölgeli TTL ölçümü
EOS iSA (Akýllý Konu Analizi) sistemi
• Deðerlendirmeli ölçüm (tüm AF noktalarýna baðlý)
• Kýsmi ölçüm (vizörün yakl. %6,5'i, merkezde)
• Spot ölçüm (vizörün yakl. %2,5'i, merkezde)
• Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm
EV 0 - 20 (EF50mm f/1.4 USM lensle 23°C/73°F'de, ISO 100)
* Spot ölçüm: EV 2 - 20
Program AE, Enstantane öncelikli AE, Diyafram öncelikli AE, Manuel
poz, Bulb poz
Otomatik ISO, ISO 100 - 51200 aralýðýnda manuel olarak ayarlanabilir
(1/3 duraklý veya tam duraklý artýþlar) ve L'ye geniþletilebilir
(ISO 50 eþdeðeri), H1 (ISO 102400 eþdeðeri), H2 (ISO 204800
eþdeðeri)
ISO hýzý aralýðý, Otomatik ISO aralýðý ve Otomatik ISO minimum
enstantane hýzý ayarlanabilir
Manuel : 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla ±5 durak
AEB
: ±3 duraklý; 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla (Manuel poz
telafisiyle birleþtirilebilir)
Otomatik : Odaklanma gerçekleþtiðinde Tek Çekim AF modunda
deðerlendirmeli ölçümle uygulanýr
Manuel : AE kilit tuþuyla

Standart poz seviyesi
ayarý:

AE Mikro Ayarý yapýlabilir

• Çoklu Pozlar
Çekim yöntemi:
Çoklu poz sayýsý:
Çoklu poz kontrolü:

Ýþlev/kontrol önceliði, Sürekli çekim önceliði
2 ila 9 poz
Eklemeli, Ortalama, Parlak, Karanlýk

• Deklanþör
Tipi:
Enstantane hýzlarý:

Elektronik olarak kontrol edilen; odak düzlemli deklanþör
1/8000 sn. ila 30 sn., Bulb (Toplam enstantane hýzý aralýðý. Kullanýlabilir
aralýk çekim moduna göre deðiþir.), 1/250 sn.'de X-senk

391

H112_SEC13.fm Page 392 Monday, June 25, 2012 4:00 PM

Özellikler

• Sürücü Sistemi
Sürücü modlarý:
Sürekli çekim hýzý:

Maks. patlama:

• Harici Speedlite
Uyumlu Speedlite'lar:
Flaþ ölçümü:
Flaþ poz
telafisi:
FE kilidi
PC terminali:
Standart flaþ pozu
seviyesi ayarý:
Harici Speedlite kontrolü:

Tek çekim, Yüksek hýzda sürekli çekim, Düþük hýzda sürekli
çekim, 10 sn. otomatik zamanlayýcý, 2 sn. otomatik zamanlayýcý,
Sessiz tek tek çekim, Süper hýzlý sürekli çekim
Süper yüksek hýzda sürekli çekim: Maks. yaklaþýk 14 kare/sn.
Yüksek hýzda sürekli çekim: Maks. yaklaþýk 12 kare/sn.
Düþük hýzda sürekli çekim: Maks. yaklaþýk 3 kare/sn.
* ISO hızı 32000 veya daha yüksek bir değere ayarlanırsa
(fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı düşükse, ISO 20000 veya
daha yüksek bir değer ayarlanmışsa), maksimum sürekli çekim
hızı yaklaşık 10 kare/sn. olur
JPEG Büyük Yakl. 100 .çekim (yakl. 180 çekim)
RAW: Yakl. 35 .çekim (yakl. 38 çekim)
RAW+JPEG Büyük: Yakl. 17 .çekim (yakl. 17 çekim)
* Yüksek hýzda sürekli çekim sýrasýnda
* Rakamlar Canon’un test standartlarýna göre elde edilmiþtir
(ISO 100 ve Standart Resim Stili) ve 8 GB kart.
* Parantez içindeki rakamlar Canon’un test standartlarýna göre
UDMA mod 7, 128 GB karta uygulanabilir.
EX serisi Speedlite'lar
E-TTL II otomatik flaþ
±3 duraklý, 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla
Var
Var
FE Mikro Ayarý yapýlabilir
Var
* Telsiz kablosuz flaþlý fotoðrafçýlýk ile uyumludur.

• Canlý Görünüm Çekimi
Odak modlarý:
Canlý mod, Yüz tespitli Canlý mod (kontrast tespiti), Hýzlý mod (faz
farký tespiti), Manuel odaklanma (yakl. 5x / 10x büyütme
mümkün)
Odaklanma parlaklýk aralýðý:EV 1 - 20 (kontrast tespitiyle, 23°C/73°F, ISO 100)
Ölçüm modlarý:
Görüntü sensörüyle deðerlendirmeli ölçüm
Ölçüm aralýðý:
EV 0 - 20 (EF50mm f/1.4 USM lensle 2323°C/73°F'de, ISO 100)
Sessiz çekim:
Var (Mod 1 ve 2)
Kýlavuz gösterimi:
Üç tip
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• Video Çekim
Video çekim:
sýkýþtýrma:
Ses kayýt formatý:
Kayýt formatý:
Kayýt boyutu
ve çekim hýzý:

Sýkýþtýrma yöntemi:
Dosya boyutu:

Odak modlarý:
Ölçüm modlarý:
Ölçüm aralýðý:
Poz kontrolü:
Poz telafisi:
ISO hýzý:
(Önerilen
poz endeksi)

Süre kodu:
Kare düþmesi:

MPEG-4 AVC/H.264
Deðiþken (ortalama) bit oraný
Lineer PCM
MOV
1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
1280x720 (HD)
: 60p/50p
640x480 (SD)
: 30p/25p
* 30p: 29,97 kare/sn, 25p: 25,00 kare/sn, 24p: 23,976 kare/sn,
60p: 59,94 kare/sn, 50p: 50,00 kare/sn.
ALL-I (sadece I), IPB
1920x1080 (30p/25p/24p) / IPB
: Yakl. 235 MB/dk.
1920x1080 (30p/25p/24p) / ALL-I
: Yakl. 685 MB/dk.
1280x720 (60p/50p) / IPB
: Yakl. 205 MB/dk.
1280x720 (60p/50p) / ALL-I
: Yakl. 610 MB/dk.
640x480 (30p/25p) / IPB
: Yakl. 78 MB/dk.
* Video çekim için gerekli olan kart okuma/yazma hýzý:
IPB: en azýndan 10 MB/sn./ALL-I: en azýndan 30 MB/sn.
Canlý Görünüm çekimiyle odaklanmakla ayný
Merkez aðýrlýklý ortalama ve Görüntü sensörüyle deðerlendirmeli
ölçüm
* Odaklanma modu tarafýndan otomatik olarak ayarlanýr.
EV 0 - 20 (EF50mm f/1.4 USM lensle 23°C/73°F'de, ISO 100)
1. Otomatik poz, 2. Enstantane öncelikli AE, 3. Diyafram öncelikli
AE, 4. Manuel poz
* 1, 2 ve 3 ile poz telafisi ve AE kilidi kullanýlabilir.
1/3 duraklý artýþlarla aralýðýnda (fotoðraflar için ±5 durak)
P, Av ve BULB:
ISO 100 - 25600 otomatik olarak ayarlanýr ISO geniþletmesi
yapýlýr
H (ISO 51200 eþdeðeri), H1 (ISO 102400 eþdeðeri), H2 (ISO
204800 eþdeðeri)
Tv : ISO 100 - 25600 otomatik olarak ayarlanýr
M : Otomatik ISO (ISO 100 - 25600 otomatik ayarlanýr), ISO 100
- 25600 manuel ayarlanýr (1/3 veya tam duraklý artýþlarla)
veya ISO geniþletme seçenekleri (ISO 32000/40000/51200
eþdeðeri), H1 (ISO 102400 eþdeðeri), H2 (ISO 204800
eþdeðeri)
Desteklenir
60p/30p ile uyumlu
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Ses kaydý:
Kýlavuz gösterimi:
Fotoðraf çekimi:

Yerleþik mono mikrofon, harici stereo mikrofon terminali saðlanýr
Ses kayýt seviyesi ayarlanabilir, rüzgar filtresi saðlanýr
Üç tip
Mümkün

• LCD Monitör
Tip:
TFT renkli, likit kristal monitör
Monitör boyutu ve noktalar: Geniþ, 8,1 cm (3,2 inç) (3:2); yakl. 1,04 milyon noktayla
Parlaklýk ayarý:
Manuel (7 seviye)
Elektronik seviye:
Var
Arayüz dili:
25
Özellik rehberi:
Görüntülenebilir
Fotoðraf makinesi sistem durumu görüntülenmesi:Mümkün

• Ýzleme
Görüntü formatlarý:

Tek tek görüntü gösterimi, Tek tek görüntü + Bilgi gösterimi
(Temel bilgi, çekim bilgisi, histogram), 4 görüntülü indeks, 9
görüntülü indeks
Vurgulama uyarýsý:
Aþýrý pozlu alanlar yanýp söner
AF noktasý gösterimi:
Mümkün
Kýlavuz gösterimi:
Üç tip
Zum büyütme:
Yakl. 1.5x - 10x, büyütmeye baþlangýcý ve pozisyon ayarlanabilir
Görüntü tarama yöntemleri: Tek tek gösterim, 10 veya 100 görüntü atla, çekim tarihine göre
atla, klasöre göre atla, videoya atla, fotoðrafa atla,
derecelendirmeye göre atla
Resim döndürme:
Mümkün
Derecelendirme:
Var
Video izleme:
Etkin (LCD monitör, video/ses OUT, HDMI OUT)
Yerleþik hoparlör
Slayt gösterisi:
Tüm görüntüler, tarihe göre, klasöre göre, videolar, fotoðraflar
veya derecelendirmeye göre
Görüntü koruma:
Mümkün
Sesli not:
Kayýt/dinleme mümkün
Görüntü kopyalama:
Mümkün

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

• Kablolu LAN
Ethernet:
FTP aktarýmý:
EOS Utility:
WFT Sunucusu:
Medya sunucusu:
Çoklu kamera saati
senk iþlevi:

• Görüntü Aktarýmý
Aktarýlabilir görüntüler:

PictBridge uyumlu yazýcýlar
JPEG ve RAW resimler
DPOF Sürüm 1.1 uyumlu

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Çekimden hemen sonra otomatik aktarým, Görüntü seçimi/
aktarýmý, SET tuþuyla aktarým, Baþlýklý aktarým
EOS Utility yazýlýmýnýn uzaktan kumandasý kablolu LAN ile çalýþýr
Fotoðraf makinesi kontrolü, basit kontrol, temel çekim, görüntü
izleme ve indirme
DLNA uyumlu
Ana fotoðraf makinesinden yaklaþýk 10 ikincilin saat
senkronizasyonu yapýlabilir.
fotoðraf makineleri
Ana ve ikincil fotoðraf makineleri arasýndaki zamanlama hatasý
yakl. ±0,05 sn.'dir

Fotoðraflar (JPEG, RAW, RAW+JPEG görüntüler), Videolar

• Özel Ýþlevler
Özel Ýþlevler:
31
Fotoðraf makinesi ayarlarýnýn kaydý:Bir karta en fazla set kaydedilebilir
Özel çekim modlarý:
Mod Kadranýnýn C1/C2/C3 konumu altýna kayýt
Menüm kaydý:
Mümkün
Telif hakký bilgileri:
Giriþ ve ekleme mümkün

• Arabirim
Ses/video OUT:
Dijital terminal:

Analog video (NTSC/PAL uyumlu)/stereo ses
çýkýþ
Kiþisel bilgisayar iletiþimi, Direkt baský (Hi-Speed USB veya
eþdeðeri), GPS Alýcý GP-E2 baðlantýsý
:Tip C (Otomatik çözünürlük deðiþtirme), CEC uyumlu

HDMI mini OUT terminali
Harici mikrofon
IN terminali:
3,5 mm stereo mini-jak
Uzaktan kumanda terminali: N3 tip uzaktan kumanda cihazýyla uyumlu
Ethernet terminal,:
RJ-45 terminal, gigabit Ethernet uyumlu
Sistem uzatma terminali: Kablosuz Dosya Aktarýcý WFT-E6 ve GPS Alýcý GP-E1 için
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Özellikler

• Güç
Pil:

Tarih/Saat pili:

Pil Paketi LP-E4N/LP-E4 (Miktar 1)
* AC Adaptör Kit ACK-E4 aracýlýðýyla AC gücü saðlanabilir.
Kalan kapasite, Deklanþör sayýsý ve Þarj performansý
görüntülenir
Vizörlü çekimde:
Yakl. 1120 çekim, 23°C/73°F'de; yakl. 860 çekim 0°C/32°F'de
Canlý Görünüm çekiminde:
Yakl. 290 çekim, 23°C/73°F'de; yakl. 250 çekim, 0°C/32°F'de
Yakl. 2 saat. 10 dk., 23°C/73°F'de
Yakl. 2 saat, 0°C/32°F'de
* Tam þarjlý Pil Paketi LP-E4N ile
CR2025 lityum pil (Miktar 1)

• Boyutlar ve Aðýrlýk
Boyutlar (G x Y x E):
Aðýrlýk:

Yakl. 158,0 x 163,6 x 82,7 mm / 6,2 x 6,4 x 3,3 inç
Yakl. 1530 g (CIPA Kýlavuzu), Yakl. 1340 g (sadece gövde)

Pil bilgisi:
Pil ömrü:
(CIPA test
standartlarýna göre)
Video çekim süresi:

• Çalýþtýrma Ortamý
Çalýþtýrma sýcaklýðý aralýðý: 0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Çalýþtýrma nemliliði:
%85 veya daha az
• Pil Paketi LP-E4N
Tip:
Nominal voltaj:
Pil kapasitesi:
Boyutlar (G x Y x E):
Aðýrlýk:
• Pil Þarj Cihazý LC-E4N
Uyumlu pil paketi:
Þarj süresi:

Þarj edilebilir lityum iyon pil
11,1 V DC
2450 mAh
Yakl. 68,4 x 34,2 x 92,8 mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 inç
Yakl. 185 g (koruyucu kýlýf hariç)

Pil Paketi LP-E4N, LP-E4
LP-E4N: Yakl. 130 dk. (1 paket için), LP-E4: Yakl. 120 dk. (1
paket için)
Nominal giriþ:
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
12 V / 24 V DC
Nominal çýkýþ:
12,6 V DC, 1,55 A
Elektrik kablosu uzunluðu: Yakl. 2 m
Çalýþtýrma sýcaklýðý aralýðý: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Çalýþtýrma nemliliði:
%85 veya daha az
Boyutlar (G x Y x E):
Yakl. 155 x 52,8 x 95 mm / 6,2 x 2,1 x 3,7 inç
Aðýrlýk:
Yakl. 350 g (elektrik kablosu ve koruyucu kýlýflar hariç)
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Özellikler

Yukarýdaki tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine ve CIPA (Camera & Imaging
Products Association) test standartlarý ve yönetmeliklerine dayanmaktadýr.
Yukarýda listelenen boyutlar, maksimum çap, uzunluk ve aðýrlýk CIPA Yönetmeliklerini
esas alýr (sadece fotoðraf makinesi gövde aðýrlýðý hariç).
Ürün özelliklerinde ve dýþ görünüþte önceden haber verilmeden deðiþiklik yapýlabilir.
Fotoðraf makinesine takýlan Canon marka olmayan bir lensle ilgili sorun yaþanýrsa lütfen
ilgili lens üreticisine baþvurun.
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Ticari Marka Bilgileri
Adobe, Adobe Systems Incorporated kuruluþunun ticari bir markasýdýr.
Windows, Microsoft Corporation kuruluþunun, Birleþik Devletler ve diðer
ülkelerdeki ticari markasý veya tescilli ticari markasýdýr.
Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. kuruluþunun ABD ve diðer ülkelerde ticari
markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.
CompactFlash, ScanDisk Corporation’ýn ticari bir markasýdýr.
HDMI, HDMI logo ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC
kuruluþunun ticari veya tescilli ticari marka markalarýdýr.
Bu kýlavuzda geçen tüm þirket ve ürün adlarý ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir.

MPEG-4 Lisansý Hakkýnda
"Bu ürün, MPEG-4 standardý için AT&T patentleri altýnda lisanslanmýþtýr ve MPEG-4
uyumlu videonun kodlanmasý ve/veya MPEG-4 uyumlu videonun kod çözümü için, söz
konusu kodlama (1) kiþisel ve ticari olmayan amaçla veya (2) MPEG4 uyumlu video
saðlamak üzere AT&T patentleri altýnda lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan
kullanýlabilir. MPEG-4 standardýnýn baþka hiçbir türde kullanýmýna lisans verilmez veya
ima edilmez."
* Gerektiðinde bildirim Ýngilizce olarak gösterilir.
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Orijinal Canon aksesuarlarýný kullanmanýzý öneririz.
Bu ürün, en üstün performansýný orijinal Canon aksesuarlarý ile kullanýldýðý
zaman gösterecek þekilde tasarlanmýþtýr. Canon, baþka üreticilerin
aksesuarlarýnýn bu ürünle birlikte kullanýlmasý durumunda oluþabilecek yangýn
gibi kazalardan, cihaza veya çevreye dönük herhangi bir zarardan (pillerin
akmasý veya patlamasý gibi) sorumlu tutulamaz. Baþka üreticilerin
aksesuarlarýný kullanmaktan kaynaklanan arýzalar da garanti kapsamý
dýþýndadýr. Bu gibi arýzalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.
Pil Paketi LP-E4N, sadece Canon ürünleriyle kullanýlmak üzere
tasarlanmýþtýr. Uyumlu olmayan pil þarj cihazýnýn veya ürünlerin
kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalanmalar veya kazalar konusunda
Canon hiçbir sorumluluk kabul etmez.
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Güvenlik Uyarýlarý
Yaralanma, ölüm ve maddi hasar tehlikesi oluþmasýný önlemek için aþaðýdaki önlemleri alýn ve
ekipmaný uygun þekilde kullanýn.

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

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

Ürün düzgün çalýþmazsa, hasar görmüþse veya tamir gerektiriyorsa
bayiinizle veya en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
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Dijital Fotoðraf Makinesi, Model DS126301 sistemleri
Bu cihaz, FCC Mevzuatý’nýn 15. maddesiyle uyumludur. Ýþlem aþaðýdaki iki
koþula tabidir: (1) Bu cihaz zararlý giriþime neden olmayabilir ve (2) bu cihaz
her türlü giriþimi almalýdýr (bu cihazýn istenmeyen þekilde kullanýmýndan
kaynaklanan giriþimler dahil).
Not: Bu ekipman, test edilmiþ ve FCC Mevzuatý'nýn 15. maddesine göre B
Sýnýfý dijital cihazlarýn sýnýrlandýrmalarýna uygun bulunmuþtur. Bu sýnýrlar,
iç mekan kurulumlarýnda zararlý parazitlere karþý makul bir koruma
saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu cihaz, radyo frekansý enerjisi üretir,
kullanýr ve yayabilir ve talimatlara uygun þekilde kurulmadýðý ve
kullanýlmadýðý takdirde, telsiz iletiþimlerinde zararlý giriþimlere neden
olabilir. Ancak, uygun bir kurulumda giriþim meydana gelmeyeceðinin
hiçbir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon alýþýnda,
ekipmanýn açýlýp kapanmasýyla tespit edilebilen zararlý giriþime neden
olursa, kullanýcýya giriþimi gidermek için aþaðýda belirtilen bir veya daha
fazla önlemi uygulamasý önerilir:
— Alýcý antene yeniden yön verin veya anteni yeniden kurun.
— Ekipman ve alýcý arasýndaki mesafeyi arttýrýn.
— Ekipmaný alýcýnýn baðlý olduðundan farklý bir elektrik
devresindeki bir fiþe takýn.
— Yardým için bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine
baþvurun.
FCC mevzuatýnýn 15. maddesinin B alt maddesiyle belirlenen B Sýnýfý
sýnýrlarýyla uyumlu olmasý için bu ekipmanla dijital fotoðraf makinesi ile verilen
ferrit çekirdekli kablo kullanýlmalýdýr.
Kýlavuzda aksi belirtilmediði takdirde ekipmanda herhangi bir deðiþiklik veya
düzenleme yapmayýn. Böyle bir deðiþiklik veya düzenleme yapýldýðý takdirde,
ekipmanla iþlem yapmayý durdurmanýz gerekir.
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, ABD
Tel No: (516)328-5600
Bu B Sýnýfý dijital aparat, Kanada’ya özgü ICES-003 ile uyumludur.
Þehir cereyaný çýkýþý kullanýlýrken sadece ACK-E6 AC Adaptör Kiti
(giriþ: 100-240 V AC 50/60 Hz, çýkýþ: 12,6 V DC) kullanýn. Baþka bir
cihaz kullanýldýðýnda yangýn, aþýrý ýsýnma veya elektrik çarpmasý riski
oluþabilir.
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ÖNEMLÝ KULLANIM TALÝMATLARI
1. BU TALÝMATLARA UYUN — Bu kýlavuzda Pil Þarj Cihazý LC-E4N için
önemli güvenlik ve çalýþtýrma talimatlarý yer almaktadýr.
2. Þarj cihazýný kullanmadan önce (1) þarj cihazý (2) pil paketi ve (3) pil
paketinin kullanýldýðý ürünle ilgili tüm talimatlarý ve uyarýlarý dikkatle okuyun.
3. ÖNLEM — Yaralanma tehlikesini azaltmak için sadece Pil Paketi LCE4N'yi þarj edin. Diðer pil tipleri patlama, kiþisel yaralanma veya diðer tipte
hasara neden olabilir.
4. Þarj cihazýný yaðmur veya karla temas etmesini önleyin.
5. Canon tarafýndan önerilmeyen veya satýlmayan bir aksesuarýn kullanýlmasý
yangýna, elektrik çarpmasýna veya kiþisel yaralanmaya neden olabilir.
6. Elektrik fiþinin ve kablosunun hasar görmesini önlemek için fiþi prizden
çýkarýrken asla kablodan tutup çekmeyin, fiþten ve prizden tutarak çýkarýn.
7. Kablonun üzerine basýlmayacak, eðilmeyecek veya baþka türlü hasar
görmeyecek þekilde uzatýldýðýndan emin olun. Aksi takdirde baskýya maruz
kalabilir veya hasar görebilir.
8. Hasarlý bir kabloyu veya fiþi aslan kullanmayýn ve hemen deðiþtirin.
9. Asla düþürülmüþ, darbe almýþ veya baþka þekilde hasar görmüþ bir þarj
cihazýný kullanmayýn; hemen yetkili bir servis elemanýndan destek alýn.
10. Þarj cihazýný kurcalamayýn. Servisi veya tamiri için yetkili servis
elemanýndan destek alýn. Cihazýn yanlýþ tamir edilmesi elektrik çarpmasý
veya yangýna neden olabilir.
11. Elektrik çarpmasý tehlikesini azaltmak için, þarj cihazýnýn bakýmý veya
temizliði öncesinde her zaman prizden çýkarýn.
BAKIM TALÝMATLARI
Bu kýlavuz içinde aksi belirtilmediði takdirde, bu cihazda servis iþlemi kullanýcý
tarafýndan yapýlabilecek bir parça yoktur. Sadece yetkili servis elemanýnýn
bakým ve onarým yapmasýný saðlayýn.

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

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

ÖNLEM
PÝL, YANLIÞ TÝPTE PÝLLE DEĞÝÞTÝRÝLÝRSE PATLAMA TEHLÝKESÝ OLUÞUR. KULLANILMIÞ
PÝLLERÝ YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN ÞEKÝLDE ELDEN ÇIKARIN.
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14
Yazýlým Rehberi
Bu bölümde size fotoðraf makinenizle birlikte verilen
EOS DIGITAL Çözüm Diski (CD-ROM) içinde bulunan
yazýlým hakkýnda genel bilgi verilir ve yazýlýmýn kiþisel
bilgisayara nasýl kurulacaðý anlatýlýr.

EOS DIGITAL Çözüm Diski
(Yazýlým)
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Yazýlým Rehberi
EOS DIGITAL Çözüm Diski
Bu disk, EOS DIGITAL fotoðraf makineleri için çeþitli
yazýlýmlarý içerir.

EOS Yardýmcý Programý
Fotoðraf makinesi bir kiþisel bilgisayara baðlý olduðunda EOS Yardýmcý
Programý sayesinde bu fotoðraf makinesiyle çekmiþ olduðunuz fotoðraflarý ve
videolarý bilgisayara aktarabilirsiniz. Ayrýca, çeþitli fotoðraf makinesi ayarlarýný
yapmak üzere bilgisayarý kullanabilir ve makineye baðlý bilgisayarla uzaktan
çekim yapabilirsiniz.

Digital Photo Professional
Bu yazýlým aslen RAW görüntü çekimi yapan kullanýcýlara önerilir. RAW
görüntüleri çok hýzlý bir þekilde görebilir, düzenleyebilir, iþlemden
geçirebilir ve yazdýrabilirsiniz. Üstelik orijinal görüntüleri korurken JPEG
görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

ImageBrowser EX
Bu yazýlým aslen JPEG görüntü çekimi yapan kullanýcýlara önerilir. Görüntüleri
ve MOV videolarý kolaylýkla izleyebilirsiniz. JPEG resimleri de yazdýrabilirsiniz.
Ýnternet baðlantýsýyla ek iþlevleri karþýdan yüklemek de mümkündür.
Eski fotoðraf makinesi modelleriyle birlikte verilen ZoomBrowser EX/ImageBrowser
yazýlýmýnýn, bu fotoðraf makinesiyle çekmiþ olduðunuz fotoðraf ve video dosyalarýný
desteklemediðini (uyumlu olmadýðýný) aklýnýzda bulundurun. Bu fotoðraf makinesiyle
Image Browser EX kullanýn.

Picture Style Editor
Resim Stillerini düzenleyebilir, orijinal Resim Stili dosyalarýný korurken
yenilerini oluþturabilirsiniz. Bu yazýlým, görüntüleri iþlemden geçirme
konusunda deneyimli ileri düzeydeki kullanýcýlar içindir.
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Yazýlým Rehberi

Yazýlýmýn Yüklenmesi
Yazýlýmý kurmadan önce, fotoðraf makinesini bilgisayara baðlamayýn.
Yazýlým düzgün þekilde yüklenmez.
Bilgisayarýnýzda yazýlýmýn bir önceki sürümü yüklü olsa bile, aþaðýdaki
adýmlarý uygulayarak yazýlýmý yükleyin. (Yeni sürüm, eski sürümün
üzerine yazacaktýr.)

1

EOS DIGITAL Çözüm Diskini (CD-ROM) takýn.
Macintosh için masaüstündeki CD-ROM simgesini çift týklayarak
açýn, sonra [Canon EOS Digital Installer] seçeneðini týklayýn.

2 [Easy Installation] seçeneðini týklayýn ve ekran
talimatlarýný uygulayarak yükleyin.

Kurulum sırasında “Microsoft Silverlight” için kurulum ekranı
görüntülenirse, “Microsoft Silverlight” kurulumu yapın.

3

[Restart] seçeneðini týklayýn ve bilgisayar yeniden
açýldýktan sonra CD-ROM'u çýkarýn.
Bilgisayar yeniden baþladýktan sonra kurulum iþlemi
tamamlanmýþ olur.

411

H112_SEC14.fm Page 412 Monday, June 25, 2012 4:01 PM

Yazýlým Rehberi

412

H112_SEC14.fm Page 413 Monday, June 25, 2012 4:01 PM

Dizin
10-sn. veya 2-sn. gecikmeli ....................112
1280x720................................................233
1920x1080..............................................233
4 veya 9 görüntülü indeks ekraný............251
61 noktalý otomatik seçim AF .............70, 74
640x480..................................................233
A
AF noktasýnýn kaydý ve kullanýlmasý .......338
AC Adaptör Kiti .......................................361
Adobe RGB ............................................162
AE kilidi...................................................177
AE Mikro ayarý ........................................325
AEB ................................................176, 320
AF
AF alaný seçim modu.....................69, 72
AF Mikro ayarý ...........................102, 107
AF modu..............................................66
AF noktasý .....................................69, 72
AF nokta seçimi ...................71, 340, 359
AF durum göstergesi ...........................68
AF yardýmcý ýþýðý .................................94
Bip sesi ..............................................364
Renk bilgisi ..........................................95
Özelleþtirme.........................................91
Odaklanma güçlüðü çeken konular ...108, 213
Yüz bilgileri ..........................................95
Manuel odaklanma ....................109, 216
Odak dýþý .......................45, 46, 108, 213
Çekimi oluþturma.................................67
AF alaný seçim modu..........................69, 72
AF Yapýlandýrma Aracý .............................82
AF noktasý sayýsý ......................................69
AF noktasý ..........................................69, 72
AF noktasý geniþletme ........................69, 72
AF-ON (AF baþlatma) düðmesi ................46
Aksesuar kýzaðý ................................19, 192
AI SERVO (AI Servo AF)..........................68
Takibi hýzlandýrma/yavaþlatma ............88
AF noktasý otomatik deðiþim ...............89
Takip hassasiyeti .................................87
Alan derinliði önizleme............170, 201, 204
ALL-I (sadece I) ......................................233
Alan AF.....................................................69

Ana Kadran .............................................. 47
Arýzalanma............................................. 372
Arka LCD panel........................................ 26
Aský ......................................................... 29
Atlamalý ekran ........................................ 252
Av (Diyafram öncelikli AE).............. 169, 223
A/V OUT......................................... 260, 272
Aydýnlatma (LCD panel)........................... 50
Aygýt yazýlýmý sürümü............................. 370
Ayna kilidi ............................................... 187
Ayrý kaydet ............................................. 115
B
BA (beyaz ayarý) .................................... 137
Baþlýk (adý)............................................. 141
Beyaz ayarý ........................................... 137
Braketleme........................................ 145
Renk sýcaklýðý ayarý .......................... 143
Düzelti ............................................... 144
Özel................................................... 138
Kiþisel................................................ 137
Bölge........................................................ 40
Bölge AF .................................................. 70
Bip sesi .................................................. 364
Birinci perde senkronizasyonu ............... 196
Braketleme..................................... 145, 176
BULB...................................................... 178
Bulb pozlar ............................................. 178
Büyütme/Baþlatma pozisyonu................ 254
Büyütülmüþ gösterim ..................... 216, 253
C
C (Çekim Modu)..................................... 350
Canlý Görünüm çekimi ........................... 199
Poz simülasyonu............................... 207
Yüz tespiti Canlý mod (AF) ................ 210
Kýlavuz gösterimi............................... 206
Bilgi gösterimi.................................... 203
Canlý mod (AF).................................. 209
Manuel odaklanma............................ 216
Ölçüm zamanlayýcý ........................... 208
Olasý çekimler ................................... 202
Hýzlý Kontrol ...................................... 205
Hýzlý mod (AF)................................... 214
Sessiz çekim ..................................... 208
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Canon marka olmayan flaþ üniteleri .......191
Ç
Çapraz tipte odaklanma ...........................75
Çekim ayarlarý ekraný .......................50, 359
Çekim bilgileri ekraný ..............................248
Çekim hýzý ..............................................233
Çekim modu .............................................24
Av (Diyafram Öncelikli AE) ................169
BULB.................................................178
C (Çekim Modu) ................................350
M (Manuel poz) .................................171
P (Program AE).................................164
Tv (Enstantane öncelikli AE) .............167
Çekim modunda ayarlanabilen iþlevleri ..... 354
Çekim yönü kaydý.................................... 98
Çoklu kaydet...........................................115
Çoklu Kontrolör.........................................49
Çoklu pozlar ...........................................180
Çoklu spot ölçüm....................................174
D
DC baðlayýcý...........................................361
Daraltýlmýþ diyafram .............. 170, 201, 204
Deðerlendirmeli ölçüm............................173
Deklanþör senkronizasyonu ...................196
Deklanþör tuþu .........................................46
Derecelendirme iþareti ...........................256
Dijital terminal.........................272, 300, 313
Dikey Sap AÇIK/KAPALI düðmesi............49
Dil .............................................................42
Dioptrik ayar .............................................45
Direkt baský ............................................312
Direkt seçim (AF noktasý) .......................340
Diyafram öncelikli AE .....................169, 223
Dokunmatik pad ...............................48, 238
Dosya adý .......................................156, 158
Dosya boyutu .........................120, 234, 248
Doygunluk ..............................................133
Döndürme (görüntü) ...............255, 283, 307
DPOF .....................................................309
E
Elektronik seviye ..............................62, 344
Enstantane Öncelikli AE.................167, 222
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Erim lambasý...................................... 21, 37
exFAT....................................................... 56
F
FE kilidi .................................................. 190
FE Mikro Ayarý ...................................... 325
Filtre efekti ............................................. 134
Final görüntü simülasyonu............. 204, 229
Flaþ (Speedlite)
Özel Ýþlevler ...................................... 198
Harici Speedlite................................. 190
FE kilidi ............................................. 190
Flaþ Kontrolü..................................... 193
Flaþ poz telafisi ................................. 190
Flaþ senkron hýzý .............................. 191
Manuel flaþ ............................... 191, 195
Deklanþör senkronizasyonu (1./2. perde) . 196
Kablosuz ........................................... 196
Flaþ modu .............................................. 195
Flaþ poz telafisi ...................................... 197
Flaþ poz telafisi ...................................... 190
Flaþ senkron kontaklarý............................ 19
Formatlama (kart baþlatma)..................... 55
Fotoðraf Makinesi
Fotoðraf makinesi sarsýntýsý.............. 187
Fotoðraf makinesi ayarlarýný temizle... 58
Fotoðraf makinesinin tutulmasý........... 45
Fotoðraf makinesi ayarlarýný kaydet/yükle 347
Ayarlarý ekraný .................................. 358
Sistem durumu.................................. 385
Fotoðraf makinesi ayarlarýný temizle........ 58
Fotoðraf makinesi sarsýntýsý............... 45, 46
Full HD........................................... 233, 235
Full High-Definition (Full HD) . 233, 260, 269
G
Geniþ (Görüntü kaydý kalitesi) ............... 121
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Görüntü
AF noktasý gösterimi..........................249
Otomatik izleme.................................266
Otomatik döndürme ...........................283
Kopyalama.........................................277
Silme..................................................280
Vurgulama uyarýsý .............................249
Histogram ..........................................250
Görüntü izleme ..................................245
Ýndeks................................................251
Atlamalý ekran (Görüntü tarama) .......252
Büyütülmüþ gösterim.........................253
Manuel döndürme..............................255
No ......................................................158
Ýzleme................................................245
Koruma..............................................273
Derecelendirme .................................256
Çekim bilgisi ......................................248
Boyut .................................................118
Slayt gösterisi ....................................266
Aktarým ..............................................313
Televizyonda izleme ..................260, 269
Sesli not.............................................275
Görüntüyü gözden geçirme ......................57
Görüntü kayýt kalitesi
Görüntü tozlanmasýnýn önlenmesi......... 293
Görüntü boyutu..................................117
JPEG kalitesi .....................................123
Göz desteði ..............................................45
Göz desteði deklanþörü..........................179
Güç
Otomatik kapanma ..............................57
Pil kontrolü...........................................39
Pil bilgisi.............................................360
Þehir cereyaný ...................................361
Olasý çekimler......................39, 120, 202
Þarj ......................................................30
Þarj performansý................................360
Gün ýþýðýndan tasarruf..............................41
Güvenli deðiþim ......................................322
Güvenlik uyarýlarý....................................400
H
Hata kodlarý ............................................388
HD ..................................................233, 269
HDMI ..............................................260, 269

HDMI CEC ............................................. 270
Hýzlý Kontrol ..................... 51, 205, 232, 258
Hýzlý Kontrol Kadraný................................ 48
Hýzlý mod (AF)........................................ 214
High-Definition (HD)............... 233, 260, 269
Histogram (Parlaklýk/RGB)..................... 250
Hoparlör ................................................. 262
I
ICC profilli .............................................. 162
INFO. tuþu...................... 203, 227, 246, 358
IPB ......................................................... 233
Otomatik ayar (Otomatik).................. 125
Otomatik ayar aralýðý......................... 127
ISO geniþletme ................................. 126
Minimum enstantane hýzý .................. 128
Ayar artýþlarý...................................... 320
Ayar aralýðý................................ 126, 127
ISO hýzý .................................. 124, 224, 226
İ
Ýkinci perde senkronizasyonu................. 196
Ýndeks ekraný ......................................... 251
Ýzleme .................................................... 245
J
JPEG...................................................... 117
JPEG kalitesi (Sýkýþtýrma oraný)............. 123
K
Kablo.................................. 3, 269, 272, 356
Kablo koruyucu ...................................... 353
Kadran
Ana Kadran ......................................... 47
Hýzlý Kontrol Kadraný........................... 48
Kalibrasyon .............................................. 32
Kart .............................................. 15, 35, 55
Kart hatýrlatýcý...................................... 36
Format................................................. 55
Sorun ............................................ 37, 56
Kartsýz çekim............................................ 36
Kayýt iþlevi.............................................. 114
Kayýt seviyesi ......................................... 236
Kýlavuz gösterimi...................... 61, 206, 241
Kýrpma (baský) ....................................... 307
Kýrpma bilgileri ....................................... 331
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Kýsmi ölçüm............................................173
Kiþisel beyaz dengesi.............................137
Klasör Oluþtur/Seç .................................154
Kontrast ..................................................133
Koruma (görüntü silme korumasý) ..........273
Kromatik bozulma düzeltisi.....................152
Küçük (Görüntü boyutu) .........................117
Küçültülmüþ ekran..................................253
L
LCD monitör .......................................15, 19
Parlaklýk ayarý ...................................282
Elektronik seviye .................................62
Görüntü Ýzleme..................................245
Menü ekraný ................................53, 363
Çekim ayarlarý ekraný ........................359
LCD panel
Arka.....................................................26
Üst.......................................................24
Lens..........................................................43
Kromatik bozulma
düzeltisi .............................................152
Kilit açma.............................................44
Periferik aydýnlatma
düzeltmesi ........................................ 151
LOCK........................................................50
M
M-RAW (Orta RAW) .......................117, 121
M (Manuel poz) ......................................171
Manuel poz.....................................171, 225
Manuel odaklanma .........................109, 216
Manuel sýfýrlama.....................................159
Manuel seçin (AF) ..............................69, 72
Maksimum patlama ........................120, 122
Menü ........................................................53
Menüm ..............................................346
Ayar prosedürü....................................54
Ayarlar ...............................................363
3 simgesi ............................................ 4
Menüm ...................................................346
Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm .............173
MF (Manuel odaklanma) ................109, 216
M-Fn .................................................70, 221
M-Fn 2 ..............................................18, 335
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Mikro ayar ...................................... 102, 325
Mikrofon ................................. 221, 237, 275
Multi iþlev ........................................... 18, 19
Multi iþlev kilidi ......................................... 50
N
Netlik...................................................... 133
NTSC ............................................. 233, 369
O
Olasý çekimler .......................... 39, 120, 202
Odak doðrulama ýþýðý .............................. 67
Odak kilidi ................................................ 67
Odak modu düðmesi................ 43, 109, 216
ONE SHOT (Tek Çekim AF) .................... 67
Orta (Görüntü kaydý kalitesi)......... 117, 291
Otomatik AF noktasý seçimi ............... 70, 74
Otomatik döndürme ............................... 283
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici .......................... 146
Otomatik izleme ..................................... 266
Otomatik kapanma............................. 38, 57
Otomatik kart deðiþtirme........................ 115
Otomatik seçin (AF) ........................... 70, 74
Otomatik sýfýrlama.................................. 159
Otomatik zamanlayýcý ............................ 112
Ö
Ölçülen manuel flaþ ............................... 192
Ölçüm modu .......................................... 173
Ölçüm zamanlayýcý ........................ 208, 242
Özel çekim modlarý ................................ 350
Özel Ýþlevler ........................................... 318
Özel Kontroller ................................. 52, 333
Özel S/B................................................. 138
Özellik rehberi......................................... 63

P
P (Program AE) ..................................... 164
PAL ................................................ 233, 369
Parça Kýlavuzu......................................... 18
Parazit azaltma
Yüksek ISO hýzý ............................... 147
Uzun pozlar....................................... 148
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PC terminali ............................................191
Periferik aydýnlatma düzeltisi..................151
PictBridge ...............................................299
Pikseller ..................................................118
Pil..................................................30, 34, 39
Poz seviyesi artýþlarý...............................320
Poz seviye göstergesi.........................22, 25
Poz simülasyonu ....................................207
Poz telafisi ..............................................175
Program AE ............................................164
Program deðiþimi...............................165
Q
Q .....................................51, 205, 232, 258
R
RAW ...............................................117, 121
RAW+JPEG............................................117
RAW görüntüleri iþleme ..........................286
Renk alaný ..............................................162
Renk sýcaklýðý .................................137, 143
Renk tonu ...............................................133
Resim Stili...............................129, 132, 135
Rüzgar filtresi..........................................236
S
S-RAW (Küçük RAW) .....................117, 121
S/B..................................................130, 134
Sensör temizliði ......................................293
Sepya (Tek renkli)...................................134
Sessiz çekim
Sessiz LV çekim ........................208, 242
Sessiz tek tek çekim..........................111
Ses/video OUT ...............................260, 269
Sesli not
Ýzleme................................................276
Kayýt ..................................................275
Ses seviyesi (Video izleme)....................263
Sýcaklýk uyarýsý ...............................217, 243
Sýkýþtýrma oraný ......................................123
Silme (görüntü) .......................................280
Sistem geniþletme terminali..................... 21
Siyah/beyaz görüntüler...................130, 134
Slayt gösterisi .........................................266
Spot AF noktasý ..................................69, 72

Spot ölçüm ............................................. 173
sRGB ..................................................... 162
Sürekli .................................................... 158
Sürekli çekim.......................................... 110
Süper yüksek hýzda sürekli çekim......... 111
Sistem haritasý ...................................... 356
Sürücü modu.......................................... 110
Süre kodu............................................... 239
Ş
Þarj........................................................... 30
Þarj Cihazý ......................................... 28, 30
Þehir cereyaný........................................ 361
T
Tam basma .............................................. 46
Tarih/Saat................................................. 40
Tarih/saat pili deðiþtirme ................... 362
Tek Çekim AF........................................... 67
Tek dokunuþla görüntü kalitesi ayarý...... 122
Tek noktalý AF .................................... 69, 72
Tek noktalý Spot AF ............................ 69, 72
Tek renkli görüntü........................... 130, 134
Tek tek çekim ......................................... 110
Tek tek görüntü izleme ........................... 246
Televizyonda izleme....................... 260, 269
Telif hakký bilgileri................................... 160
Temizleme.............................................. 293
Tonlama efekti (Tek renkli) ..................... 134
Tonlama önceliði .................................... 150
Toz Temizleme Verisi ............................. 295
Tripod soketi............................................. 18
Tv (Enstantane öncelikli AE) .......... 167, 222
U
Ultra DMA (UDMA) .................................. 36
USB (Dijital) terminali ..................... 300, 313
Uyarý simgesi ......................................... 249
Uzaktan kumanda .................................. 179
Uzaktan kumandalý terminali.................. 179
Uzatma................................................... 157
Uzun pozlar............................................ 178
Uzun poz parazit azaltma....................... 148
Ü
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Üst LCD panel ..........................................24
V
Video ......................................................219
AE kilidi .............................................224
AF modu....................................232, 241
Diyafram Öncelikli AE .......................223
Otomatik poz çekimi..........................221
Sýkýþtýrma yöntemi ............................233
Kare düþür.........................................240
Düzenleme ........................................264
Ýlk ve son sahnelerin
düzenlenmesi ....................................264
Video izleme......................................260
Harici mikrofon ..................................237
Dosya boyutu ....................................234
Çekim hýzý .........................................233
Kýlavuz gösterimi...............................241
Bilgi gösterimi....................................227
Manuel poz çekimi ............................225
Ölçüm zamanlayýcý............................242
Mikrofon ............................................221
Video kaydý boyutu............................233
Ýzleme................................................262
Hýzlý Kontrol.......................................232
Çekim süresi .....................................234
Enstantane Öncelikli AE....................222
Sessiz kontrol....................................238
Sessiz LV çekim ................................242
Ses kaydý ..........................................236
Fotoðraf çekimi..................................230
Süre kodu..........................................239
Televizyonda izleme ..................260, 269
Rüzgar filtresi ....................................236
Video sistemi ..........................233, 272, 369
Vizör ........................................................22
Dioptrik ayar ........................................45
Elektronik seviye .........................61, 344
Kýlavuz gösterimi.................................61
Vurgulama uyarýsý ..................................249
Vurgulama ayrýntýsý kaydý.......................249
Vurgulama tonu önceliði.........................150
Y
Yarým basma ............................................46
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Yazdýrma................................................ 299
Düzen ............................................... 303
Kaðýt Ayarlarý .................................... 303
Baský Emri (DPOF) ........................... 309
Baský efektleri ................................... 304
Eðrilik düzeltisi .................................. 307
Kýrpma .............................................. 307
Yazýlým ................................................... 409
Yeniden boyutlandýrma .......................... 291
Yüksek ISO hýzý parazit azaltma............ 147
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: ANADOLU KURUMLAR
: 2010364684
: TS 10956 Yetkili servisler - Görüntü ve/veya ses cihazları İçin
Kurallar Standardına Uygun 7 Servis

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN
ÜNVAN

ADRES

TEL/FAKS

DATATEKNİK ELEKTRONİK SERVİS
HİZMETLERİ VE ISITMA SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İLETİŞİM BÜRO
MAKİNALARI BİLGİSAYAR TİCARET
LTD. ŞTİ.

MAHFESIĞMAZ MAH.TURGUT ÖZAL
BULVARI AKASYA APT.NO:103
BODRUM KAT D:17
ÇUKUROVA / ADANA

0322 231 12 65

ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK VE TİC.
LTD. ŞTİ.

ATATÜRK BULVARI 117/13
KIZILAY / ANKARA

0312 425 47 94

MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA

TEPEBAŞI MAHALLESİ SOBACILAR
ÇARŞISI 642.SOKAK NO:1/A /
KIZILTEPE / MARDİN

0482 312 55 99

ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİC.
LTD. ŞTİ.

HOBYAR MH. MİMAR VEDAT CAD.
NO:7
FATİH / İSTANBUL

0212 519 23 85

5

SPACE TEKNİK SERVİS-MURAT ŞAHİN

HANIM MAH. 7400/6 SK. NO:2/A
KARŞIYAKA / İZMİR

0232 368 15 95

6

HALİM ELEKTRONİK-HALİM
PARÇİKANLI

SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A
KAT:1/2 MALATYA

0422 321 86 08

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

BEYCİLER MAH. 1698. SOK. PRESTİJ
KONUTLARI NO:27P C-11 BLOK
DAİRE:9 DÜZCE

0380 524 55 87

1

2
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4
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KULLANIM KILAVUZU

Bu Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen lensler ve aksesuarların üretim tarihi Nisan
2012’dir. Fotoğraf makinesinin bu tarihten sonra lanse edilen lensler ve
aksesuarlarla uyumluluğunu öğrenmek için lütfen size en yakın Canon Hizmet
Merkezi’ni ziyaret edin.

E

E

Bu kılavuzun sonunda “Yazılım Başlangıç Kılavuzu” verilir.

KULLANIM
KILAVUZU

