kullanım kılavuzları için tıklayınız.

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.

Bir Canon Ürününü Seçti¤iniz ‹çin Teﬂekkür
Ederiz
EOS 5D Mark II, seri baﬂ› yüksek performansl› bir dijital SLR foto¤raf
makinesidir, yüksek detayl›, 21.10 megapiksel CMOS sensörlü (yaklaﬂ›k
36 mm x 24 mm) ve DIGIC 4 özelli¤ine sahiptir. Foto¤raf makineniz
ayr›ca yüksek do¤rulamal› ve yüksek h›zl›d›r ve 9 nokta AF (art› alt›
Yard›mc› AF noktalar›), yaklaﬂ›k 3.9 fps yüksek h›zda ard› ard›na çekim
yap›labilir; Live View çekim özelli¤ine ve Full HD (Full High-Definition)
video çekim özelli¤ine sahiptir.
Foto¤raf makineniz her çekim koﬂuluna uyum sa¤layabilir; istedi¤iniz
çekim özelliklerine göre çeﬂitli iﬂlevleri kullanabilir, en sert koﬂullarda
dahi güvenilir çekim yapabilir ve foto¤raf makinenizle uyumlu geniﬂ aç›
aksesuarlar›n› takabilirsiniz.

Foto¤raf Makinenizle Tan›ﬂmak ‹çin Birkaç Deneme Çekimi
Yap›n
Dijital foto¤raf makinesi sayesinde çekti¤iniz foto¤raf› an›nda görebilirsiniz.
Bu k›lavuzu okurken her bir yönerge için deneme çekimleri yap›n ve
sonuçlar›n› kontrol edin. Foto¤raf makinenizin kullan›m olanaklar›n› bu
ﬂekilde daha iyi ö¤renebilir, foto¤rafç›l›¤›n tad›n› ç›karabilirsiniz.
Çeﬂitli kazalar› ve zararlar› önlemek için Güvenlik Önlemleri (sf. 219, 220)
ve Kullan›m Önlemleri (sf 12, 13) bölümünü inceleyiniz.

Foto¤raf Makinesini Kullanmadan Önce Test Edin
Foto¤raf makinesini kullanmaya baﬂlamadan önce bir kaç deneme
foto¤raf› çekin ve foto¤raflar›n haf›za kart›na düzgün bir ﬂekilde kaydedilip
kaydedilmedi¤ini kontrol edin. E¤er foto¤raf makinesi veya haf›za kart›nda
bir ar›za varsa ve foto¤raflar kaydedilemiyorsa veya kiﬂisel bir bilgisayar
taraf›ndan okunam›yorsa, Canon herhangi bir kay›ptan veya oluﬂacak
sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Kopyalama Haklar›
Ülkenizdeki kopyalama haklan insan foto¤raflar›n›n ve baz› konular›n
foto¤raflar›n›n kiﬂisel e¤lence d›ﬂ›nda kullan›m›na izin vermeyebilir.
Ayr›ca, baz› halka aç›k gösterilerin, sergilerin foto¤raflanmas›n›n yasak
olabilece¤ini de göz önüne al›nmal›d›r.

CF Kart
Bu k›lavuzda kullan›lan “kart" sözcü¤ü, CF kart› anlam›na gelir.
Çekimleri kaydetmek için kullan›lan CF kart size foto¤raf makineniz
ile birlikte verilmez. Ayr›ca sat›n alman›z gerekir.

Ekipman Kontrol Listesi
Aﬂa¤›daki tüm ürünlerin foto¤raf makinesi ile birlikte verildi¤inden emin
olun. E¤er eksik varsa, foto¤raf makinenizi sat›n ald›¤›n›z bayiye baﬂvurun.

LP-E6 Pil Grubu
Camera
(koruma kapa¤›yla birlikte)
(Gözdeste¤i ve Gövde
kapa¤›yla birlikte)

Geniﬂ Ask›
EW-EOS5DMKII

Arabirim Kablosu
IFC-200U

Pil ﬂarj cihaz›
LC-E6/LC-E6E*

Video Kablosu
STV-250N

EOS DIGITAL
Çözüm Diski
(Yaz›l›m)

Kullan›m K›lavuzu (bu k›lavuz)
Toplu yaz›l›m (EOS DIGITAL Çözüm Diski) ve
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu
* Size foto¤raf makinenizle birlikte LG-E6 veya LC-56E Pil ﬁarj Cihaz› verilir (LC-E6E ile
güç kablosu da verilir.)

Ayr›ca Objektif Kiti ald›ysan›z, objektifin içinde oldu¤undan emin olun.
Yukar›daki ekipmanlar› kaybetmeyin.

Bu K›lavuzda Kullan›lan K›saltmalar
Bu K›lavuzdaki Simgeler
simgesi Ana Kadran'› gösterir.
simgesi H›zl› Kontrol Kadran›'n› gösterir.
simgesi Çoklu-kontrol dü¤mesini gösterir.
simgesi ayar tuﬂunu gösterir.
simgeleri ilgili iﬂlevin tuﬂa basmay› durdurduktan
sonra 4, 6, 10 veya 16 saniye boyunca etkin
olaca¤›n› belirtir.
* Bu k›lavuzda foto¤raf makinesinin tuﬂlar›n›, kadranlar›n› ve ayarlar›n› belirten
ikonlar ve iﬂaretler, foto¤raf makinesinin ve LCD ekran›n üzerindeki ikon ve
iﬂaretler ile ayn›d›r.

<MENU> tuﬂuna bast›¤›n›zda de¤iﬂtirece¤iniz iﬂlevi gösterir
ve ayar› de¤iﬂtirir.
Sayfa baﬂl›¤›n›n sa¤›nda yer alan görüntülendi¤inde, sadece
Mod Kadran› P, Tv, Av, M veya B konumuna ayarland›¤›nda
kullan›labilecek modlar görüntülenir.
* Tam otomatik modlarda kullan›lamayan iﬂlevler (

(sf.**)

).

Detayl› bilgi için baﬂvuru sayfas› numaralar›.
Daha iyi çekim için ipuçlar› ve öneriler.
Sorunu gidermek için öneriler.
Çekim sorunlar› gidermek için uyar›lar.
Ek bilgiler.

Temel Varsay›mlar
Bu k›lavuzda anlat›lan bütün iﬂlemleri, foto¤raf makineniz aç›k
konumdayken <ON> veya
uygulayabilirsiniz (sf. 27).
Bu k›lavuzda aç›klanan iﬂlemleri açma/kapama dü¤mesini
konumda farz ederek çal›ﬂ›r.
Bütün menü ayarlar› ve Özel Ayar ‹ﬂlevleri fabrika ayar konumlar›nda
oldu¤u varsay›m›na göre haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu Kullan›m K›lavuzunda, foto¤raflarda örnek olarak Canon EF50mm
f/1.4 USM objektif (veya EF24-105mm f/4L IS USM) kullan›lm›ﬂt›r.

Bölümler
1. ve 2. bölümler, foto¤raf makinesini ilk kez kullan›lanlar için
foto¤raf makinesinin temel iﬂlemleri ve çekim yönergeleri
tan›maktad›r.

Tan›t›m
Foto¤raf makinesinin temel özellikleri

Baﬂlarken
Temel Çekim
Farkl› konularla tam otomatik çekim

Foto¤raf Ayarlar›
AF Ayar› ve ‹lerleme Modlar›
Geliﬂmiﬂ ‹ﬂlemler
Belli konu tipleri için temel çekim özellikleri

Live View Çekim
LCD Ekrandan ‹zlerken Çekim

Foto¤raf ‹zleme
Sensör Temizli¤i
Foto¤raflar›n Bas›lmas› ve Bilgisayara Aktar›lmas›
Foto¤raf Makinesinin Kiﬂiye Özel Kullan›m›
Baﬂvuru

‹çindekiler
Tan›t›m
Ekipman Kontrol Listesi ................................................................................... 3
Bu Kitapç›kta Kullan›lan K›saltmalar ................................................................. 4
Bölümler ........................................................................................................... 5
Özellikler Dizini ............................................................................................... 10
Kullan›m Önlemleri ......................................................................................... 12
H›zl› Baﬂlang›ç K›lavuzu ................................................................................. 14
Parça K›lavuzu ................................................................................................ 16

Baﬂlarken

23

Pilin ﬁarj Edilmesi ........................................................................................... 24
Pilin Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas› ....................................................................... 26
Foto¤raf Makinesinin Aç›lmas› ....................................................................... 27
CF Kart›n Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas› .............................................................. 29
Objektifin Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas› ............................................................... 31
Objektif Görüntüsü Sabitleme ‹ﬂlevi Hakk›nda ............................................... 33
Temel ‹ﬂlem .................................................................................................... 34
H›zl› Kontrol Ekran›n›n Kullan›lmas› ...................................................... 38
Menü ‹ﬂlemleri ....................................................................................... 40
Baﬂlamadan Önce .......................................................................................... 42
Dil Ayar› ................................................................................................ 42
Tarih ve Saat Ayar› ............................................................................... 42
Haf›za Kart›n›n Formatlanmas› ............................................................. 43
Foto¤raf Makinesinin Kapanma Süresinin Ayar› / Otomatik Kapanma . 44
Ayarlar›n Fabrika Ayar›na Dönüﬂtürülmesi ........................................... 45
Telif Hakk›n Bilgisi Hakk›nda ................................................................ 46

Temel Çekim

47

Tam Otomatik Çekim ............................................................................... 48
Tam Otomatik Teknikler ........................................................................... 50
Yarat›c› Otomatik Çekim ........................................................................... 51

Foto¤raf Ayarlar›

53

Foto¤raf Kay›t Kalitesi Ayar› ........................................................................... 54
ISO: ISO H›z› Ayar› ........................................................................................ 57
Foto¤raf Stili Seçimi .............................................................................. 59
Foto¤raf Stilinin Kiﬂiye Özel Ayar› ......................................................... 61
Foto¤raf Stili Kayd› ................................................................................ 63
WB: Beyaz Ayar› ............................................................................................ 65
Kiﬂiye Özel Beyaz Ayar› ..................................................................... 66
Renk S›cakl›¤› Ayar› ........................................................................... 67
Beyaz Ayar Düzeltisi .............................................................................. 68
Objektif Periferi Ayd›nlatmas› Düzeltisi .......................................................... 70
Klasör Oluﬂturma ve Seçme .......................................................................... 72
Dosya Numaraland›rma Yöntemleri ............................................................... 74
Renk Alan› Ayar› ............................................................................................ 76

AF ve ‹lerleme Modlar› Ayar›

77

AF: AF Modunun Seçilmesi ............................................................................ 78
AF Noktas›n›n Seçilmesi ....................................................................... ... 81
Otomatik Odaklama Yap›lamad›¤›nda ........................................................... 84
Manuel Odak ....................................................................................... 84
‹lerleme Modunun Seçilmesi .................................................................... 85
Otomatik Zamanlay›c› ‹ﬂlemi ..................................................................... 86

Geliﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlevler

87

P: AE Program› .............................................................................................. 88
Tv: Enstantane Öncelikli AE ........................................................................... 90
Av: Diyafram Öncelikli AE .............................................................................. 92
Alan Derinli¤i Ön-‹zleme ...................................................................... 93
Manuel Poz Ayar› ...................................................................................... 94
Ölçüm Modunun Seçilmesi .................................................................... 95
Poz Telafisi Ayar› ........................................................................................... 96
Otomatik Poz Dizeleme (AEB) .............................................................. 97
AE Kilidi ................................................................................................. 98

B: Bulb Pozlar ................................................................................................ 99
Ayna Kilidi .................................................................................................... 101

Uzaktan Kontrollü Çekim ........................................................................... 102
Flaﬂl› Foto¤rafç›l›k ..................................................................................... 103
Flaﬂ Ayar› ..................................................................................................... 105

Live-View Çekim

107

Live-View Çekime Haz›rl›k ................................................................... 108
Çekim ........................................................................................................... 110
Odaklanma için AF Kullan›m› ....................................................................... 113
Manuel Odak ................................................................................................ 119
Sessiz Çekim ................................................................................................ 120
Video Çekim ........................................................................................ 121

Foto¤raf ‹zleme

127

Foto¤raf ‹zleme ...................................................................................... 128
INFO Çekim Bilgisi Gösterimi ..................................................................... 129
Foto¤raflar› H›zla Tarama ................................................................ 131
Büyüterek ‹zleme .............................................................................. 133
Foto¤raf›n Döndürülmesi ......................................................................... 134
Otomatik ‹zleme (Slayt Gösterisi) ................................................................. 135
Video Çekim ‹zleme ................................................................................ 137
Foto¤raflar›n TV'de ‹zlenmesi ...................................................................... 139
Foto¤raflar›n Korumaya Al›nmas› .......................................................... 141
Foto¤raflar›n Silinmesi ............................................................................ 142
Foto¤raf ‹zleme Ayarlar›n›n De¤iﬂtirilmesi ................................................... 144
LCD Ekran›n Parlakl›k Ayar› ............................................................. 144
Foto¤raf ‹zleme Süresinin Ayarlanmas› ............................................ 145
Dikey Foto¤raflar›n Otomatik Döndürülmesi ..................................... 146

Sensör Temizli¤i

147

Otomatik Sensör Temizli¤i .................................................................... 148
Toz Temizlik Verisinin Eklenmesi ................................................................. 149
Manuel Sensör Temizli¤i ............................................................................... 151

Foto¤raf Bask›s› ve Foto¤raflar›n Bilgisayara Aktar›lmas›

153

Bask›ya Haz›rl›k ........................................................................................... 154
Bask› ....................................................................................................... 156
Foto¤raf K›rpma Ayar› .............................................................................. 161
Dijital Bask› Emri Format› (DPOF) .......................................................... 163
DPOF ile Direkt Bask› ................................................................................... 166
Foto¤raflar›n Bilgisayara Aktar›m› ......................................................... 167

Kameran›n Özelleﬂtirilmesi

171

Özel Ayar ‹ﬂlevlerinin Ayarlanmas› ............................................................... 172
Özel Ayar ‹ﬂlevleri ......................................................................................... 173
Özel Ayar ‹ﬂlevlerinin Ayarlanmas› ............................................................... 174
C.Fn I: Poz Ayar› ............................................................................... 174
C.Fn II: Foto¤raf ............................................................................... 176
C.Fn III: Otomatik Odak/‹lerleme ...................................................... 178
C.Fn IV: ‹ﬂlem/Di¤erleri ..................................................................... 182
Menülerim Kayd› ........................................................................................... 186
Kamera Ayarlar›n›n Kayd› ....................................................................... 187

Baﬂvuru

189

INFO Kamera Ayarlar›n›n Kontrolü ............................................................... 190
Pil Bilgisinin Kontrolü .................................................................................... 192
ﬁehir Cereyan›n›n Kullan›lmas› .................................................................... 196
Tarih/Saat Pilinin De¤iﬂtirilmesi .................................................................... 197
Mevcut ‹ﬂlevler Tablosu ................................................................................ 198
Menü Ayarlar› ............................................................................................... 200
Ar›za Tespit Rehberi ..................................................................................... 203
Hata Kodlar› .................................................................................................. 209
Sistem Haritas› ............................................................................................. 210
Temel Özellikler ............................................................................................ 212
Dizin ............................................................................................................. 223

Özellikler ‹ndeksi
Foto¤raf kalitesi için özel ayar iﬂlevleri

Güç Kullan›m›
Pil
ﬁarj iﬂlemi
Pil kontrolü
Pil bilgisi kontrolü
Güç ç›k›ﬂ›
Otomatik kapanma

sf. 24
sf. 28
sf. 192
sf. 196
sf. 44

Objektif
Takma/Ç›karma
Zoom
Görüntü Sabitleyici

sf. 31
sf. 32
sf. 33

Temel Ayarlar
(Menü ‹ﬂlevleri)
Dil
Tarih/Saat
LCD ekran parlakl›k
ayar›
Bip sesi
Karts›z çekim

sf. 42
sf. 42
sf. 144
sf. 200
sf. 29

Foto¤raf Kayd›
Format
Klasör oluﬂtur/seç
Dosya numaras›

sf. 43
sf. 72
sf. 74

Otomatik Iﬂ›kland›rma
‹yileﬂtirici
Objektif periferi ayd›nlatma
düzeltisi
Uzun süreli pozlarda
parazit azaltma
Yüksek ISO'da parazit
azaltma
Vurgulama tonu önceli¤i

sf. 177
sf. 70
sf. 176
sf. 176
sf. 177

Beyaz Ayar›
Beyaz ayar› seçimi
Siyah-Beyaz özel ayar›
Renk s›cakl›¤› ayar›
Beyaz ayar düzeltisi
Siyah-Beyaz dizeleme

sf. 65
sf. 66
sf. 67
sf. 68
sf. 69

AF modu
AF nokta seçimi
Yard›mc› AF noktalar›
AF nokta geniﬂletme
Manuel odak

sf. 78
sf. 81
sf. 80
sf. 180
sf. 84

Ölçüm
Ölçüm modu

sf. 95

‹lerleme
Foto¤raf Kalitesi
Foto¤raf kay›t kalitesi
ISO h›z›
Foto¤raf stili
Renk alan›

sf. 54
sf. 57
sf. 59
sf. 76

‹lerleme modu

sf. 85

Maksimum Patlama

sf. 56

Video çekim

Çekim
Yarat›c› Otomatik

sf. 51

AE Program›

sf. 88

AE enstantane önceli¤i

sf. 90

AE diyafram önceli¤i

sf. 92

Manuel poz ayar›

sf. 94

Bulb modu

sf. 99

Ayna Kilidi

sf. 101

H›zl› Kontrol ekran›
Otomatik Zamanlay›c›
Uzaktan Kontrol

sf. 38
sf. 86
sf. 102

Poz ayar›
Poz telafii
AEB
AE kilidi
Poz seviyesi
ad›mlar›

sf. 96
sf. 97
sf. 98
sf. 174

Flaﬂ
Harici flaﬂ
Flaﬂ kontrolü
Özel Ayar Flaﬂ ‹ﬂlevleri

Foto¤raf ‹zleme
Foto¤raf izleme süresi
Foto¤raflar› tek tek izleme
Çekim bilgisi
gösterimi
Video çekim izleme
‹ndeks gösterimi
Foto¤raf seçimi
(Atlama gösterimi)
Büyütülmüﬂ gösterim
Manuel foto¤raf döndürme
Otomatik foto¤raf döndürme
Otomatik izleme
Foto¤raflar›n TV'de
izlenmesi
Foto¤raflar›n korumas›
Foto¤raflar›n silinmesi

sf. 145
sf. 128
sf. 129
sf. 137
sf. 131
sf. 132
sf. 133
sf. 134
sf. 146
sf. 135
sf. 139
sf. 141
sf. 142

Ayarlar›n Özelleﬂtirilmesi
sf. 103
sf. 105
sf. 106

Live-view çekim
Foto¤raf Çekimi
AF
H›zl› mod
Live mod
Live yüz tespiti
modu
Manuel odaklanma
Poz simülasyonu
K›lavuz
Sessiz Çekim

sf. 121

sf. 108

Özel ayar iﬂlevleri (C. Fn)
Menülerim
Kamera ayarlar›n›n kayd›

Sensör temizli¤i/
Toz azaltma
Sensör temizli¤i

sf. 113
sf. 115
sf. 116
sf. 119
sf. 109
sf. 111
sf. 120

sf. 171
sf. 186
sf. 187

sf. 147

Toz temizlik verisinin
eklenmesi

sf. 149

Vizör
Dioptrik ayar›
Odaklanma ekran›n›n
de¤iﬂtirilmesi

sf. 34
sf. 184

Kullan›m Uyar›lar›
Kamera Bak›m›
Kameran›z hassas bir cihazd›r. Düﬂürmeyin veya fiziksel ﬂoka maruz
b›rakmay›n.
Kameran›z su geçirmez de¤ildir ve su alt›nda kullan›lamaz. E¤er kameran›z
›slan›rsa, pili ç›kart›n ve kameray› en yak›n Canon servisine götürün. Su
damlac›klar›n› kuru bir bez ile silin. E¤er kamera tuzlu suya maruz kal›rsa,
iyice ›slat›lm›ﬂ bir bez ile silin.
Kameray› asla m›knat›s veya elektrik motoru gibi güçlü elektromanyetik
alan› olan objelerin yan›na b›rakmay›n. Ayr›ca kameray› güçlü radyo dalgalar›
yayan cihazlar›n, örne¤in bir antenin yan›nda kullanmay›n veya yan›na
b›rakmay›n. Yüksek manyetik alanlar ve radyo dalgalar› kameran›n hatal›
iﬂlem yapmas›na veya foto¤raf verilerinin kaybolmas›na yol açabilir.
Kameray› direk güneﬂ ›ﬂ›¤› alan araba gibi yerlerde b›rakmay›n. Yüksek
›s›lar kameran›za zarar verebilir.
Kamerada güçlü elektrik ak›mlar› oldu¤undan asla kendi baﬂ›n›za kameray›
parçalar›na ay›rmaya kalkmay›n.
Objektifin, vizörün, aynan›n ve odak ekran›n›n üzerindeki tozlardan
kurtulmak için bir kurutma kameras› kullan›n. Kamera gövdesini veya
objektifi temizlemek için içinde organik çözücüler olan temizleyiciler
kullanmay›n. ‹natç› kirler için Canon yetkili servisine baﬂvurun.
Kameran›n elektrik kontaklar›na parmaklar›n›zla dokunmay›n.
Kameray› h›zl› bir ﬂekilde s›caktan so¤u¤a götürmek kameran›n iç ve d›ﬂ
yüzeylerinde nem yo¤unlaﬂmas›na neden olabilir. Nem yo¤unlaﬂmas›n›
engellemek ‹çin kameray› hava geçirmeyen plastik bir torbaya koyarak ›s
de¤iﬂikliklerine yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂmas›n› sa¤layabilirsiniz.
E¤er kameran›n içinde yo¤unlaﬂma meydana gelirse kameray› kullanmay›
derhal b›rak›n. Kullan›ma devam edildi¤i takdirde ekipmanda hasar oluﬂabilir.
Objektifi, haf›za kart›n› ve pili kameradan ç›kart›n ve nemin buharlaﬂmas›n›
bekleyin.
Kameray› uzun süreler kullanmayacaksan›z, pilleri kameradan veya pil ﬂarj
cihaz›ndan ç›kart›n ve ekipman› emniyetli bir yerde saklay›n. Kameray› pillerle
birlikte uzun süre saklamak pilin ﬂarj›n› azalt›r ve kameraya zarar verebilir.
Kameray› karanl›k oda veya kimya laboratuar› gibi zararl› kimyasal
maddelerin bulunabilece¤i yerlerde saklamay›n.
E¤er kamera uzun bir süre kullan›lmad›ysa kameray› yeniden kullanmadan
önce tüm ‹ﬂlevlerini test edin. Kameran›z› bir süredir kullanm›yorsan›z ve
yak›nda önemli bir çekiminiz varsa, kameran›z›n düzgün çal›ﬂt›¤›ndan emin
olmak için Canon yetkili servisine kontrol ettirin veya kendiniz kontrol edin.

LCD Paneli ve LCD Ekran›
LCD ekran oldukça yüksek teknoloji kullan›larak üretilmiﬂtir. Piksellerin %99.99'luk
bölümü etkin bir ﬂekilde iﬂlem görürken, %0.01 oran›nda pikseller k›rm›z› veya siyah
noktalara olarak görünebilirler. Bunun kaydedilen foto¤raf üzerinde hiç bir olumsuz
etkisi yoktur ve bu bir ar›za teﬂkil etmez.
LCD ekran uzun süre için aç›k tutulursa, ekran yanmas› gerçekleﬂebilir ve
ekrandaki görüntünün sadece parçalar› görülebilir. Ancak bu sadece geçici bir
durumdur ve kamera birkaç gün kullan›lmad›¤›nda ortadan kalkar.
Düﬂük veya yüksek ›s›larda, LCD ekran biraz yavaﬂlayabilir veya ekranda
gösterilenler kararabilir. Her iki durumda da ekran göstergesi oda s›cakl›¤›nda
normale dönecektir.
LCD ekran› temizlemek için gözlük temizleme amac›yla üretilen ve piyasadan
temin edilebilen özel mendilleri kullan›n. Asla temizlik spreyi ve s›v›lar› kullanmay›n.
Bu tür maddeler LCD ekran›n üzerindeki kaplamaya zarar verebilir.

Kartlar
Kartlar› ve kay›tl› veriyi korumak içi, aﬂa¤›da belirtilenlere dikkat edin:
Kartlar yüksek teknoloji ürünü olan hassas cihazlard›r. Kart› düﬂürmeyin veya
sars›nt›ya maruz b›rakmay›n; karta kay›tl› görüntüleri yok edebilir.
Kart› TV seti, hoparlör, m›knat›s veya statik elektri¤e karﬂ› hassas yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n. Aksi takdirde, karta kay›tl› görüntüler yok olabilir.
Kart› direkt güneﬂ ›ﬂ›¤›na veya bir ›s› kayna¤›na maruz b›rakmay›n.
Kart› kutusunda saklay›n.
Kart› s›cak, tozlu ve nemli yerlerde saklamay›n.
Kontaklar

Objektifin Elektrik Kontaklar›
Objektifi kameradan ç›kard›ktan sonra, objektif kapa¤›n› tak›n
ve objektifin arka ucunu yular› gelecek ﬂekilde yerleﬂtirin.
Böylece, objektifi yüzeyinin çizilmesini ve elektrik ile temas
etmesini önlersiniz.

Uzun Süreli Kullan›m Önlemleri
Uzun süre kesintisiz çekim yaparken veya uzun süreli Live View çekimde kamera
makul ›s›s› üzerine ç›kabilir. Bu bir ar›za olmasa dahi, ›s›nm›ﬂ kameran›n uzun süreli
kullan›m› cilt yan›klar›na neden olabilir.

H›zl› Baﬂlang›ç K›lavuzu
Pili tak›n. (sf.26)
Pili ﬂarj etmek için sayfa 24'ü inceleyin.

Objektifi tak›n. (sf.31)
K›rm›z› noktayla ayn› hizaya getirin.

Objektif oda¤› modunu <AF>
konumuna ayarlay›n. (sf.31)

Kart yuvas›n›n kapa¤›n› aç›n
ve kart› tak›n. (sf. 29)
Etiketli taraf›n› kendinize do¤ru
çevirin ve kart› yuvaya
yerleﬂtirin.
Açma/kapama dü¤mesini <ON>
konumuna getirin. (sf.27)

Mod Kadran›n›
(Tam Otomatik)
konumuna getirin (sf.48).
Gerekli tüm ayarlar kamera taraf›ndan
otomatik olarak yap›lacakt›r.

Konuyu odaklay›n. (sf.35)
Vizörü kullanarak konuyu kadraja al›n.
Deklanﬂöre yar›m bast›¤›n›zda kamera
odaklanacakt›r. Gerekirse dahili flaﬂ
otomatik olarak aç›l›r.

Foto¤raf› çekin. (sf.35)
Foto¤raf› çekmek için deklanﬂöre tam
bas›n.

Çekti¤iniz foto¤raf› ekranda izleyin.
(sf.145)
Çekilen foto¤raf ekranda yaklaﬂ›k 2 sn.
boyunca görünür. Foto¤raf› tekrar
izlemek için
tuﬂuna bas›n (sf. 128).
ﬁimdiye kadar çekmiﬂ oldu¤unuz foto¤raflar› izlemek için “Foto¤raf
‹zleme” bölümünü inceleyin (sf. 128)
Bir foto¤raf› silmek için, “Foto¤raf Silme” bölümünü inceleyin
(sf. 142).

Parça K›lavuzu
Daha fazla bilgi için parantez içinde verilen baﬂvuru sayfalar›n› (sf.**)
inceleyin.
<AF.DRIVE> AF modu
seçim / ‹lerleme modu
seçim tuﬂu (sf. 78/85)

< AF-WB> Ölçüm modu seçim / Beyaz Ayar›
seçim tuﬂu (sf. 95/65)
LCD ekran (sf.18)

<ISO.
> ISO
h›z› ayar› / Flaﬂ poz
telafisi tuﬂu
(sf. 57/103)

EF Lens yerleﬂtirme indeksi (sf.31)
Flaﬂ-senkronizasyon ba¤lant›lar›
(sf. 103)
Aksesuar K›za¤› (sf.103)

< > LCD ekran
ayd›nlatma tuﬂu
(sf. 99)

<

<
> Mod
Kadran› (sf.36)

> Odak düzlemi iﬂareti
Mod Kadran› (sf.20)

Deklanﬂör
tuﬂu (sf.35)

Ask› montaj›
(sf.23)

Uzaktan
kumanda
sensörü (sf. 102)

Giriﬂ kapa¤›
Mikrofon
sf. 124)

Grip (Pil
kompart›man›)

Tarih/Saat pili
(sf. 197)

DC coupler kablo
giriﬂi (sf.196)

Alan derinli¤i ön izleme
tuﬂu (sf. 93)

Ayna (sf. 101, 151)
Ba¤lant›lar (sf.13)

Objektif ç›karma tuﬂu (sf.32)

Objektif yerleﬂtirme yeri

Objektif kilidi pimi

Ses/Video OUT terminali (sf. 139)
PC terminali (sf.104)
Dijital terminal (sf. 154, 167)
Uzaktan kontrol giriﬂi (N3 tipi) (sf. 100)
HDMI mini OUT terminali (sf. 140)
Gövde kapa¤› (sf. 31)

Harici Mikrofon IN terminali (sf. 124)

<

> Çoklu kontrol dü¤mesi (sf. 36)
Dioptrik ayar dü¤mesi (sf. 34)
Hoparlör (sf. 138)
Göz deste¤i (sf. 100)

<
> Live View
çekim/Bask›/Paylaﬂ›m tuﬂu
(sf. 109/159, 168)

AF baﬂlang›ç tuﬂu
(sf. 35, 79, 110)
<
> AE kilidi/FE
kilit tuﬂu/‹ndeks/Azaltma
tuﬂu
(sf. 98/103/131/133, 161)

AF nokta seçimi/
Büyütme tuﬂu
(sf. 81/133, 161)

Menü tuﬂu

Omuz ask›s›
(sf. 23)

(sf.40)
Foto¤raf stili
seçim tuﬂu (sf. 59)
<
> Bilgi/
K›rpma yönlendirme
tuﬂu
(sf. 112, 128, 190/161)

Haf›za kart›
yuva kapa¤›
(sf. 29)

‹zleme
tuﬂu (sf.128)
Haf›za kart›
yuvas› kapak
mandal›
(sf. 26)

Silme tuﬂu
(sf. 142)
Uzant› Sistemi Giriﬂi

Haf›za kart› yuvas›
kapa¤› (sf. 26)

LCD ekran (sf. 40, 144)
Iﬂ›k sensörü (sf. 144)
Tripod soketi
Açma-kapama/H›zl›
Kontrol Kadran› Dü¤mesi (sf. 27)
Ayar/Video çekim tuﬂu (sf. 40/122)

Kart yuvas› (sf. 29)

Kart ç›karma tuﬂu (sf. 30)

Eriﬂim lambas› (sf. 30)
H›zl› Kontrol Kadran› (sf. 37)

LCD Panel
Enstantane H›z›
Meﬂgul (buSY)
Foto¤raf kay›t kalitesi (sf. 60)
Geniﬂ/‹nce
Geniﬂ/Normal
Orta/‹nce
Orta/Normal
Küçük/‹nce
Küçük/Normal
RAW
Küçük RAW
Beyaz Ayar› (sf . 65)
Otomatik
Gün ›ﬂ›¤›
Gölge
Bulutlu
Tungsten ›ﬂ›¤›
Beyaz floresan
›ﬂ›¤›
Flaﬂ
Özel ayarlar
Renk s›cakl›¤›
ayar›
Pil kontrolü (sf. 28)

Poz seviye göstergesi
Poz telafi miktar› (sf. 96)
AEB aral›¤› (sf. 97)
Flaﬂ poz telafi miktar› (sf. 103)
Kart yazma statüsü
Ölçüm modu (sf. 95)
De¤erlendirmeli ölçüm
K›smi ölçüm
Spot ölçüm
Merkez a¤›rl›kl› ortalama

AF nokta seçimi ([

])

Haf›za kart› dolu uyar›s› (FuLL CF)
Haf›za kart hatas› uyar›s› (Err CF)
Haf›za kart uyar›s› yok (no CF)
Hata Kodu (Err)
Görüntü Sensörü Temizli¤i (CL n)
Diyafram
Kalan Çekim Say›s›
Beyaz Ayar› Dizeleme
S›ras›nda Kalan Çekim Say›s›
Otomatik Zamanlay›c›
Geri Say›m›
Bulb poz zaman›
Beyaz ayar›
düzeltme (sf. 68)
AF modu (sf. 78)
ONE SHOT
Tek Çekim AF
AI FOCUS
AI Focus AF
AI SERVO
AI Servo AF
‹lerleme modu (sf. 85)
Tek çekim
Ard arda çekim
10 sn. otomatik
zamanlay›c›
2 sn otomatik
zamanlay›c›
AEB (sf. 97)
Flaﬂ poz telafisi
(sf. 103)
ISO H›z› (sf. 57)
Siyah/beyaz (monocrome)
çekim (sf. 60)
ISO H›z› (sf. 57)
Vurgulama tonu önceli¤i (sf. 177)

Ekrandaki as›l görüntü yaln›zca uygulanabilir özelikleri gösterir

Vizör Bilgisi
Spot ölçüm dairesi
Odaklama Ekran›

AF noktalar›
(Süper empoze gösterim)

<ISO>
ISO h›z›
Beyaz Ayar
düzeltisi
Odak
do¤rulama
›ﬂ›¤›

Pil kontrolü
AE Kilidi /
AEB iﬂler durumda

Maksimum patlama
Siyah-Beyaz
Çekim

Flaﬂ haz›r
Yanl›ﬂ FE kilidi
uyar›s›

ISO h›z›

Yüksek h›zl›
senkron (FP flaﬂ)
FE kilidi/
FEB iﬂler durumda
Flaﬂ poz telafisi
Enstantane h›z›
FE kilidi (FEL)
Bulb (BuSY)

Vurgulama tonu önceli¤i
Poz Seviyesi Göstergesi
Poz telafi miktar›
Flaﬂ poz telafi miktar›
AEB aral›¤›

Haf›za kart› dolu uyar›s› (FuLL CF)
Haf›za kart› hatas› (Err CF)
Haf›za kart› uyar›s› yok (no CF)

Diyafram

Ekrandaki as›l görüntü yaln›zca uygulanabilir özelikleri gösterir.

Mod Kadran›
Kamera Kullan›c› Ayarlar›
Kameran pek çok ayar›
(sf. 187)

,

veya

alt›na kaydedilebilir

Bulb (sf.99)
Manuel Poz Ayar› (sf.94)
Diyafram Öncelikli AE (sf.92)
Enstantane Öncelikli AE (sf.90)
Program AE (sf.88)

Tam Otomatik Modlar
Tüm yapman›z gereken deklanﬂöre basmak.
Özel türde konular için tam otomatik çekim.

Tam Otomatik (sf.48)
Yarat›c› Otomatik (sf. 51)

EF24-105mm f/4L IS USM objektif
Odak modu ayar dü¤mesi
(sf. 31)

Mesafe skalas›
K›z›lötesi indeks

Baﬂl›k montesi
(sf.32)

77 mm filtre vidas›
(objektif önü)

Odaklanma halkas›
(sf.84, 119)
Görüntü Sabitleme dü¤mesi
(sf. 33)

Zoom halkas› (sf.32)
Zoom konumu indeksi
(sf.32)

Ba¤lant›lar (sf.13)
Objektif yerleﬂtirme indeksi (sf. 31)

Özgün Canon Aksesuarlar›n› Kullanman›z› Öneririz
Bu ürün en yüksek performans›n›, özgün Canon aksesuarlar› ile kullan›ld›¤›nda
sa¤layacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Canon, baﬂka üreticilerin aksesuarlar›n›n bu
ürünle birlikte kullan›lmas› durumunda oluﬂabilecek yang›n gibi kazalardan,
cihaza ya da çevreye gelebilecek hiçbir zarardan (pillerin akmas› veya patlamas›
gibi) sorumlu tutulamaz. Baﬂka üreticilerin aksesuarlar›n›n kullan›m›ndan
kaynaklanan ar›zalar da garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Bu gibi ar›zalar ancak tamir
ücreti ödenerek giderilebilir.

LC-E6 Pil ﬁarj Cihaz›
LP-E6 Pil Grubu için ﬁarj Cihaz›d›r. (sf.24)
Güç kablosu
Pil yuvas›
ﬁarj lambas›

Bu güç ünitesi, dikey bir do¤rultuda veya yere yatay konumdayken
düzgün yerleﬂtirilebilir.
ÖMENL‹ KULLANIM UYARILARI BÖLÜMÜNÜ D‹KKATLE OKUYUNUZ.
YANGIN VE ELEKTR‹K ÇARPMASI R‹SK‹N‹ AZALTMAYA YÖNEL‹K
ÖNLEMLER BÖLÜMÜNÜ MUTLAKA ‹NCELEY‹N‹Z.
ABD d›ﬂ›nda kullan›ld›¤›nda prize ba¤lant› yaparken kablo ba¤lant› adaptörü
kullan›n.

LC-E6E Pil ﬁarj Cihaz›
LP-E6 Pil Grubu için ﬁarj Cihaz›d›r. (sf.24)
Güç kablosu
ﬁarj lambas›

Pil yuvas›

Güç kablosu soketi

Baﬂlarken
Bu bölüm kamera iﬂlemleriyle ilgili baz› haz›rl›k
aﬂamalar›n› ve temel iﬂlemleri aç›klamaktad›r.
Ask›n›n Tak›lmas›
Kameran›n ask› halkas›na ask› ipini
geçirin. Sonra, ipi ask›n›n üzerindeki
montaj bölümünden geçirip çekin.
Ask› boyutunu istedi¤iniz ölçüye
ayarlay›n.

Ask›da göz deste¤i de mevcuttur.
(sf. 100)

Göz Deste¤i

Pilin ﬁarj Edilmesi
Koruyucu kapa¤› aç›n.

Pili tak›n.
Pili ﬂekilde gösterildi¤i gibi sa¤lam bir
ﬂekilde tak›n.
Pili ﬂarj cihaz›ndan ç›karmak için
yukar›daki iﬂlemin tersini uygulay›n.

Pili ﬂarj edin.
LC-E6 için.
ﬁarj cihaz›n›n fiﬂ giriﬂini ok yönünde
gösterildi¤i gibi çevirin ve fiﬂi prize
tak›n.

LC-E6E için
Güç kablosunu ﬂarj cihaz›na tak›n
ve kablosunun di¤er ucunu prize
tak›n.
Pili ba¤lad›¤›n›zda ﬂarj iﬂlemi
otomatik olarak baﬂlar ve k›rm›z›
lamba yanar.
K›rm›z› Lamba

ﬁarj Seviyesi
Turuncu
%75 veya üzeri
Tam ﬂarjl›

Yeﬂil

Saniyede bir kere yanar
Saniyede iki kere yanar
Saniyede üç kere yanar
Sürekli yanar

Tam olarak tükenmiﬂ bir pilin 23 C/73 F derecede tam ﬂarj olmas›
için gerekli olan süre yaklaﬂ›k 2.5 saattir. Pili ﬂarj etmek için
gereken süre ortam ›s›s›na ve pilin ﬂarj seviyesine göre de¤iﬂir.
Güvenlik gerekçesiyle, pillerin düﬂük ›s›l› ortamlarda (5C - 10 C /
41 F - 50 F) yeniden ﬂarj edilmesi daha uzun (en fazla 4 saat) sürebilir.

Pil ve ﬁarj Kullan›m›nda ‹puçlar›
Pili kullan›mdan bir gün önce veya ayn› gün içinde ﬂarj edin.
Belli bir düzen gözetilmeden ﬂarj edilen piller gücünü zaman içinde
giderek kaybeder. Pilin ﬂarj olma süresi ortam s›cakl›¤›na ve pilin
doluluk durumuna göre de¤iﬂiklik gösterir.
Pili ﬂarj ettikten sonra, pilleri ç›kar›n ve cihaz›n kablosunu
prizden sökün.
Pilin ﬂarj olup olmad›¤›n› görmek istedi¤inizde
kapa¤› farkl› bir yönde takabilirsiniz.
Pil ﬂarj edilmiﬂse kapa¤› pil ﬂeklindeki boﬂluk
pilin üzerindeki mavi iﬂaretle ayn› hizaya
gelecek ﬂekilde tak›n. Pil tükenmiﬂse, kapa¤› tam ters yönde
tak›n.
Kameray› kullanmad›¤›n›z zamanlarda pili ç›kar›n.
E¤er kameray› uzun süre kullanmayacaksan›z pili kamerada
b›rakmak pil ömrünün tükenmesine sebep olabilir. Pile koruyucu
kapa¤› tak›n. Pili tam ﬂarjl› bir ﬂekilde saklamak pilin ömrünü ve
performans›n› k›saltabilir.
Pil ﬂarj cihaz›n› yabanc› ülkelerde kullanabilirsiniz.
Pil ﬂarj cihaz› 100 V AC - 240 V AC 50/60 Hz güç kayna¤› ile
uyumludur. Fiﬂ uçlar›n›n ﬂekli farkl›ysa, seyahat etti¤iniz ülkenin
elektrik prizi sistemiyle uyumlu bir güç adaptörü al›n. Pil ﬂarj cihaz›na
herhangi bir voltaj dönüﬂtürücü takmay›n. Bu ar›zalara sebebiyet
verebilir.
Pil tam ﬂarj edildikten sonra bile kullan›m süresi zaman içinde
giderek k›sal›yorsa pili de¤iﬂtirin.

Pil ﬂarj cihaz› LP-E6 Pil Grubundan farkl› bir pili ﬂarj etmek için kullan›lamaz.
LP-E6 Pil Grubu sadece Canon'la uyumludur. Pilin Canon d›ﬂ›ndaki
markalar›n ﬂarj cihazlar›yla ﬂarj edilmesi ar›zalara ve kazalara sebebiyet
verebilir.

Pilin Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas›
Pilin Tak›lmas›
Kameraya tam ﬂarjl› bir LP-E6 Pil Grubu tak›n.

Pil yuvas› kapa¤›n› aç›n.
Kapa¤› ok yönünde gösterildi¤i gibi itin
ve aç›n.

Pili tak›n.
Pil ba¤lant› noktalar›n› aﬂa¤›
gösterecek ﬂekilde tutun.
Pili yuvaya oturuncaya kadar
itin.

Kapa¤› kapat›n.
Kapa¤a kapanana kadar bast›r›n.

Kameran›zla sadece LP-E6 Pil Grubu kullan›labilir.

Pilin Ç›kar›lmas›
Kapa¤› aç›n ve pili ç›kar›n.
Pil kili dü¤mesine ok ile gösterildi¤i gibi
bas›n ve pili ç›kar›n.
K›sa devre yapmas›n› engellemek için,
pilin koruyucu kapa¤›n› takt›¤›n›zdan
emin olun.
Pil kompart›man kapa¤› aç›ld›ktan sonra, arkaya do¤ru itilmesine engel olun.
Menteﬂesi k›r›labilir.

Açma/Kapama Dü¤mesi
Kamera kapan›r ve iﬂlem
yap›lamaz. Kameray›
kullanmad›¤›n›z zaman
dü¤meyi bu konuma getirin.
Kamera aç›l›r.
Kamera ve
iﬂlemi yap›l›r
(sf. 37).

Otomatik Temizlik Sensörü
Açma/Kapama tuﬂu aç›k <AÇIK> veya kapal› <KAPALI> konumdayken,
sensör temizli¤i otomatik olarak çal›ﬂ›r. Sensör temizli¤i esnas›nda
LCD ekranda
simgesi görünür. Sensör temizli¤i esnas›nda,
deklanﬂöre yar›m basarak (sf. 35) sensör temizli¤ini durdurabilir ve
çekim yapabilirsiniz.
Açma/kapama dü¤mesini <AÇIK>/<KAPALI> konumunda k›sa bir
süre açar/kapat›rsan›z, ekranda
simgesi görünmeyebilir. Bu
normaldir, bir sorun yaratmaz.

Kameran›n Otomatik Kapanmas›
Pili tasarruflu kullanmak için, kamera iﬂlem yap›lmayan 1 dakika
sonras›nda otomatik olarak kapan›r. Kameray› tekrar açmak için
sadece deklanﬂöre yar›m bas›n (sf. 35).
Otomatik kapanma süresini menüdeki [ Otomatik kapanma]
ayar›n› kullanarak de¤iﬂtirebilirsiniz (sf. 44)

Çekilen foto¤raflar karta kaydedilirken açma/kapama dü¤mesini < KAPALI>
konumuna getirirseniz, ekranda [Kaydediyor…] ibaresi belirir ve kart
foto¤raf kayd›n› bitirdikten sonra kamera kapanacakt›r.

Pil Seviyesinin Kontrolü
Açma/kapama dü¤mesi <ON> veya <
seviyesi alt› seviyede gösterilecektir.

> konumuna ayarland›¤›nda pil

Simge Seviye (%)

Gösterge
Yeterli pil seviyesi
Pil seviyesi %50 üzerinde
Pil seviyesi %50 alt›nda
Pil seviyesi düﬂük
Pil yak›nda tükenecek
Pili de¤iﬂtirin

S›cakl›k
Olas› çekimler

23 C / 73 F

0 C / 32 F

Yaklaﬂ›k 850

Yaklaﬂ›k 750

Yukar›daki veriler CIPA (Camera & Imaging Products Association) standartlar›nca ve
tam ﬂarjl› LP-E6 pil kullan›ld›¤› varsay›larak belirlenmiﬂtir.
Gerçek poz say›s› çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak daha az olabilir.
Muhtemel poz say›s› deklanﬂöre uzun süre yar›m bas›ld›¤›nda veya yaln›zca
otomatik odak kullan›ld›¤›nda azalma gösterecektir.
Mümkün olan poz say›s› LCD ekran›n kullan›m s›kl›¤›na göre azalacakt›r.
Objektif iﬂlemi kamera pili ile beslenir. Kullan›lan objektife ba¤l› olarak, olas›
çekim say›s› daha düﬂük olabilir.
Objektifin Görüntü Sabitleyicisi kullan›ld›¤›nda (k›salan pil ömrü nedeniyle)
mümkün alacak çekim say›s› azal›r.
Live View çekimde pil ömrü için sayfa 111'i inceleyin.
Pil durumunu daha detayl› kontrol etmek için [
Pil bilgisi] menüsünü
inceleyin (sf 192).
BG-E6 Pil Grip'inde AA boy/LR6 piller kullan›ld›¤›nda, dört seviyeli bir
gösterge görüntülenir. (
/v görüntülenmez.)

CF Kart›n Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas›
‹ki tip CF (CompactFlash) kart aras›nda kal›nl›k fark› olmas›na ra¤men,
her ikisi de kameraya tak›labilir. Ayr›ca, Ultra DMA (UDMA) kartlar ve
hard disk tipi kartlar da kullan›labilir.

Kart›n Yerleﬂtirilmesi
Kapa¤› aç›n.
Kapak açma manivelas›n› ok yönünde
gösterildi¤i gibi çekin ve kapa¤› aç›n.

Etiketli yüzey

Kart ç›karma tuﬂu

Kart› tak›n.
ﬁekilde okla gösterildi¤i gibi, kart›n
etiketli k›sm› size do¤ru olmal› ve
küçük delikli arkas› kameraya
sokulmal›d›r.
Kart› yanl›ﬂ takarsan›z kameraya
zarar verebilirsiniz.
Kart ç›karma tuﬂu d›ﬂar›ya ç›kar.

Kapa¤› kapat›n.

Kalan çekim say›s›

Kapa¤› kapat›n ve ﬂekilde gösterilen
ok yönünde yerine yerleﬂene kadar
itin.
Açma-kapama tuﬂu <AÇIK> veya
< > konumundayken kalan çekim
say›s› LCD ekranda gösterilir.

Kalan çekim say›s› haf›za kart›n›n kapasitesine veya çekilen fotor¤af›n
kay›t kalitesi ayar›, ISO h›z› ayar› vs.'ye göre de¤iﬂiklik gösterir.
[ Karts›z çekim] menü seçene¤i ayar› [Kapal›] konuma ayarland›¤›nda,
kart›n takmay› unutmazs›n›z (sf. 200).

Kart›n Ç›kart›lmas›
Kapa¤› aç›n.
Açma-kapama dü¤mesini <KAPALI>
konumuna getirin.
Eriﬂim lambas›n›n kapal› oldu¤undan
emin olun ve sonra kapa¤› aç›n.
Eriﬂim lambas›

Haf›za kart›n› ç›kart›n.
Kart› ç›karma tuﬂuna bas›n.
Haf›za kart› ç›kacakt›r.
Kapa¤› kapat›n.
Kart ç›karma dü¤mesi
Eriﬂim lambas›, foto¤raf çekilirken, haf›za kart›na veri aktar›l›rken,
veri haf›za kart›nda kaydedilirken, okunurken veya silinirken yanar.
Eriﬂim lambas› yanarken veya yan›p sönerken aﬂa¤›da belirtilen
iﬂlemleri yapmay›n. Bu iﬂlemler foto¤raf verilerini yok edebilir.
Ayr›ca, haf›za kart›nda veya kamerada hasara sebep olabilir.
Kart yuvas› kapa¤›n› açmak
Pili ç›karmak.
Kameray› sallamak veya çarpmak
Karta önceden kay›tl› foto¤raflar›n›z varsa numaraland›rma iﬂlemi
0001'den baﬂlamayabilir (sf.74).
LCD ekranda kartla ilgili bir hata mesaj› görünürse kart› ç›kar›p tekrar
tak›n. Sorun devam ederse, farkl› bir kart kullan›n. Karttaki tüm foto¤raflar›
bilgisayara aktarabiliyorsan›z, tüm foto¤raflar› aktar›n ve kart› formatlay›n.
Kart normale dönebilir.
Hard disk tipi haf›za kart›n› yanlar›ndan tutarak taﬂ›y›n. Kart›n düz yüzeyine
dokunursan›z karta zarar verebilirsiniz. CF kartlarla k›yasland›¤›nda, hard
disk tipi haf›za kartlar› sars›nt› ve darbelere karﬂ› daha dayan›ks›zd›r. Böyle
bir kart kullan›yorsan›z, kameran›z› kay›t veya izleme esnas›nda
sarsmamaya dikkat edin ve darbelerden koruyun.

Objektifin Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas›
Objektifin Tak›lmas›
Kapaklar› ç›kart›n.
Yan objektif kapa¤›n› ve gövde kapa¤›n›
ok yönünde çevirerek ç›kart›n.

Objektifi tak›n.
Objektif ve kamera üzerindeki k›rm›z›
noktalar› hizalay›n ve objektifi yerine
oturana kadar ﬂekilde gösterildi¤i gibi
çevirin.

Objektif üzerinde odak modu
dü¤mesini <AF> (otomatik odak)
konumuna ayarlay›n.
E¤er odak <MF> (manuel odak)
konumuna ayarl›ysa, otomatik
odaklama mümkün olamayacakt›r.

Ön objektif kapa¤›n› ç›kart›n.

Objektifle do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›na bakmay›n. Görüﬂ kayb›na neden
olabilir.
Kamera EF-S objektifler ile kullan›lamaz.

Tozun En Aza ‹ndirilmesi
Objektifi de¤iﬂtirirken objektif aya¤›ndan kameraya toz girmemesine
dikkat edin.
Kameran›z› objektifi ç›kararak saklarken, kamera gövde kapa¤›n›
takmay› unutmay›n.
Kamera gövde kapa¤›n› takmadan önce kapak üzerindeki tozu
temizleyin.

Zoomlama Hakk›nda
Zoomlamaya geçmek için objektif üzerindeki
zoom halkas›n› parmaklar›n›zla çevirin.
Zoom'u odak ayar›ndan önce yap›n.
Odak yap›ld›ktan sonra zoom halkas›n›
çevirirseniz k›smi odak kayb›
yaﬂayabilirsiniz.

Objektifin Ç›kart›lmas›
Objektif ç›karma tuﬂuna basarken,
objektifi okla gösterilen yönde
çevirin.
Objektifi durana kadar çevirin ve sonra
da ç›kart›n.
Objektifi ç›kard›ktan sonra toz k›l›f›n›
tak›n.

Baﬂl›¤›n Tak›lmas›
EF24-105mm f/4L IS USM objektifine, uyumlu EW-83H baﬂl›k tak›ld›¤›nda
istenmeyen ﬂ›k engellenebilir ve ayn› zamanda objektif önü ya¤mur, kar,
toz vb. etkilerden korunabilir. Objektif bir çantada vb. taﬂ›n›rken baﬂl›¤›
ters yönde takabilirsiniz.

Baﬂl›k üzerindeki k›rm›z› iﬂareti,
objektif kenar›ndaki k›rm›z› indeks
ile ayn› hizaya getirin.
Baﬂl›k konumunu ﬂekilde gösterildi¤i
gibi çevirin.
Baﬂl›¤› güvenli takmak için saat yönünde
çevirin.
Baﬂl›k düzgün tak›lmad›¤›nda foto¤raf periferisi karanl›k ç›kabilir.
Baﬂl›¤› takarken veya ç›kar›rken baﬂl›¤› açmak için aﬂa¤›dan kavray›n.
Baﬂl›¤›n ön kenar› tutuldu¤unda ﬂekilde bozulma olabilir ve aç›lamayabilir.

Objektif Görüntüsü Sabitleyicisi Hakk›nda
IS objektifin dahili Görüntü Sabitleyicisi kullan›l›rken, foto¤raf flulu¤unu
engellemek için kamera sars›nt›s› düzeltilir. Burada aç›klanan prosedür,
EF-24-105mm f/4L IS USM objektifi örnek alm›ﬂt›r.
* IS Görüntü Sabitleyici anlam›na gelir.

IS dü¤mesini aç›k <AÇIK> konuma
getirin.
Kameran›n açma/kapama dü¤mesini
aç›k <AÇIK> konumuna getirin.

Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Görüntü Sabitleyici çal›ﬂ›r.

Foto¤raf çekin.
Foto¤raf vizörden sabit göründü¤ünde,
foto¤raf› çekmek için deklanﬂöre tam
bas›n.

Görüntü Sabitleyici hareketli konular›n çekiminde kullan›lmaz.
Görüntü sabitleyici, sallanan tekne gibi aﬂ›r› hareketli ortamlarda etkili
olmayabilir.
EF24-105mm f/4L IS USM objektifi ile, kamera panlama çekimleri için
hareket ettirildi¤inde Görüntü Sabitleyici yeterince etkili olmayabilir.

Görüntü Sabitleyici, odak modu <AF> veya <MF> konumuna ayarland›¤›nda
çal›ﬂ›r.
Kamera tripoda monte edildi¤inde, IS modu ayar›n› kapal› <KAPALI>
konuma ayarlan›rsa güçten tasarruf sa¤lan›r.
Görüntü Sabitleyici, kamera monomod üzerine monte edildi¤inde de çal›ﬂ›r.

Temel ‹ﬂlem
Vizör Netli¤inin Ayarlanmas›
Diopter ayar kulbunu çevirin.
Kulbu sa¤a veya sola çevirdi¤inizde 9
AF noktas› vizörde net görünür.

Kameran›n diopter ayar›yla net bir vizör görüntüsü elde edilemedi¤inde
Diopter Ayar Objektifi E (10 çeﬂit, ayr› sat›l›r) kullanman›z› tavsiye ederiz.

Kameran›n Tutulmas›
Net görüntü yakalamak için kameray› sars›nt› riskini en aza indirerek
kullan›n.

Yatay çekim

Dikey çekim

Kamera sap›n› sa¤ elinizle tutun.
Objektifi alt k›sm›ndan sol elinizle tutun.
Deklanﬂöre sa¤ elinizin iﬂaret parma¤›yla hafifçe bas›n.
Kollar›n›z› ve dirseklerinizi gövdenizin ön k›sm›nda sabitleyin.
Gözünüzü vizöre mümkün oldu¤unca yaklaﬂt›r›n (LCD ekran kapan›r).
Bir aya¤›n›z› bir ad›m öne alarak beden duruﬂunuzu sabitleyin.

Deklanﬂör Tuﬂu
Deklanﬂörün iki kademesi vard›r. Deklanﬂöre yar›m basabilirsiniz.
Daha sonra deklanﬂöre tam basabilirsiniz.

Yar›m Basma
Enstantane h›z›n› ve diyafram de¤erini
ayarlayan otomatik odaklama ve otomatik
poz ölçümü özelliklerini etkin hale getirir.
Poz ayar› (enstantane h›z› ve diyafram)
LCD ekranda ve vizörde < 4 > görünür.

Tam Basma
Deklanﬂörü serbest b›rak›r ve foto¤raf
çekilir.

Kamera Sars›nt›s›n›n Önlenmesi
Pozlama an›ndaki kamera hareketine kamera sars›nt›s› ad› verilir.
Kamera sars›nt›s› foto¤raf netli¤ine zarar verir. Kamera sars›nt›s›n›
engellemek için aﬂa¤›daki hususlara dikkat edin:
Kameran›z› bir önceki sayfada gösterildi¤i gibi tutun ve sabitleyin.
Otomatik odaklanma için deklanﬂöre yar›m, ard›ndan tam bas›n.

P/Tv/Av/M/B modlar›nda, <AF-AÇIK> tuﬂuna bas›lmas› deklanﬂöre
yar›m bas›lmas› ile ayn› iﬂlevi görür.
E¤er deklanﬂöre yar›m basmadan önce tam basarsan›z veya deklanﬂöre
yar›m bast›ktan hemen sonra tam bas›p foto¤raf› çekerseniz, kamera
foto¤raf› çekmeden önce k›sa bir an bekleyecektir.
Menü gösterimi, foto¤raf izleme ve foto¤raf kayd› esnas›nda dahi, sadece
deklanﬂöre yar›m basarak çekim konumuna hemen geri dönersiniz.

Seçim için Ana Kadran›n Kullan›lmas›
Bir tuﬂa bast›ktan sonra, <
kadran›n› çevirin.

>

Bir tuﬂa bas›ld›ktan sonra, tuﬂun iﬂlevi
6 saniye boyunca seçili kal›r (< 6>).
Bu süre içinde, istedi¤iniz ayar gelmek
için kontrol kadran›n› çevirin.
‹ﬂlev kapat›ld›¤›nda veya deklanﬂöre
yar›m bas›ld›¤›nda, kamera çekime
haz›r hale gelir.
Ölçüm modunu, AF modunu, ISO
h›z›n›, AF noktas›n› vb. seçmek
veya ayarlamak için bu kadran›
kullan›n.

Sadece <

> kadran›n› çevirin.

Vizöre veya LCD panele bakarken,
istedi¤iniz ayara gelmek için <
>
kadran›n› çevirin.
Enstantane h›z›, diyafram vb. ayar›
için bu kadran› kullan›n.

Çoklu-Kontrolör ile Çal›ﬂma
sekiz yönlü bir tuﬂa ve merkezde
bir dü¤meye sahiptir.
AF noktas› seçiminde, beyaz ayar›
düzeltisinde, büyütülmüﬂ izlemede
foto¤raf› kayd›rmak için, H›zl› Kontrol
ekran›nda iﬂlem yaparken vb.
kullan›labilir.
Ayr›ca, menü seçenekleri seçiminde
de kullan›labilir ([ Foto¤raflar› Sil]
ve [ Formatla] hariç).

Seçim için H›zl› Kontrol Kadran›n›n Kullan›lmas›
< > kadran›n› kullanmadan önce, açma/kapama dü¤mesini <
konumuna getirin.

>

Bir tuﬂa bast›ktan sonra, <
kadran›n› çevirin.

>

Bir tuﬂa bas›ld›ktan sonra, tuﬂun iﬂlevi
6 saniye boyunca seçili kal›r (< 6>).
Bu süre içinde, istedi¤iniz ayar gelmek
için < > kadran›n› çevirin.
‹ﬂlev kapat›ld›¤›nda veya deklanﬂöre
yar›m bas›ld›¤›nda, kamera çekime haz›r
hale gelir.
Beyaz ayar›n›, ilerleme modunu, flaﬂ
poz telafisini, AF noktas›n› vb., seçmek
veya ayarlamak için bu kadran› kullan›n.

Sadece <

> kadran›n› çevirin.

Vizöre veya LCD panele bakarken,
istedi¤iniz ayara gelmek için < >
kadran›n› çevirin.
Poz telafi miktar›, manuel poz için
diyafram vb. ayar› için bu kadran›
kullan›n.
Açma/kapama dü¤mesi <AÇIK> konuma ayarland›¤›nda aﬂama (1) de
gerçekleﬂtirilebilir.

H›zl› Kontrol Ekran›n›n Kullan›lmas›
Çekim ayarlar›, h›zla seçebilece¤iniz ve iﬂlevleri ayarlayabilece¤iniz LCD
ekranda görüntülenir. Bu H›zl› Kontrol ekran› diye adland›r›l›r.

H›zl› Kontrol ekran›n› görüntüleyin.
< > tuﬂuna bas›n.
H›zl› Kontrol ekran› görünür
( 10 sn.).

‹stedi¤iniz ayar› yap›n.
< > ile iﬂlevi seçin.
< > (Tam Otomatik), belli ilerleme
modlar›n› (sf.85) ve foto¤raf kay›t
kalitesini (sf.54) seçebilirsiniz.
Tam otomatik

Ekran›n alt k›sm›nda seçilen iﬂlev
hakk›nda k›sa bir aç›klama görüntülenir.
Ayar› de¤iﬂtirmek için < > veya
<
> kadran›n› kullan›n.

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf› çekmek için deklanﬂöre tam
bas›n.
LCD ekran kapan›r ve çekilen foto¤raf
görüntülenir.
[
C.Fn III-3: AF nokta seçim yöntemi] ayar›, [1:Çoklu-kontrolör direkt]
konumuna ayarland›¤›nda, H›zl› Kontrol ekran› görüntülenemez (sf. 179).
<

> (Yarat›c› Otomatik) modu ile ilgili olarak 51. sayfay› inceleyin.

H›zl› Kontol Ekran› Dizini
Foto¤raf Stili (sf. 59)
Diyafram (sf. 92)
Enstantane h›z› (sf. 90)
Poz telafisi / AEB
ayar› (sf. 97)

ISO h›z› (sf. 57)
Vurgulama tonu önceli¤i
(sf. 177)
Flaﬂ poz telafisi
(sf. 103)
Ölçüm modu (sf. 95)

Çekim modu (sf. 20)
AF noktas› (sf. 81)
Foto¤raf kay›t
kalitesi (sf. 54)
AF modu (sf. 78)

‹lerleme modu (sf. 85)

Beyaz ayar› (sf. 65)

‹ﬂlev Ayar Gösterimi
H›zl› Kontrol ekran›ndan iﬂlevi seçin ve
tuﬂuna bas›n. ‹lgili ayar ekran›
görünür (enstantane h›z› ve diyafram hariç).
Ayar› de¤iﬂtirmek için
veya
kadran›n› çevirin. Baz› iﬂlevlerde, ayar›
de¤iﬂtirmek için kadran› da kullan›labilir.
H›zl› Kontrol ekran›na geri dönmek için
tuﬂuna bas›n.

Vurgulama tonu önceli¤i, H›zl› Kontrol ekran› ile ayarlanamaz.

Menü ‹ﬂlemleri
Menülerle farkl› ayarlar› kullanarak, foto¤raf kay›t kalitesini, Foto¤raf
Stilini, tarih/saat, Kiﬂiye Özel Ayarlar› vs. ayarlayabilirsiniz. LCD ekrana
bakarken, <MENU> tuﬂunu,
kadranlar›n› kullanarak bir
sonraki ad›ma geçebilirsiniz.
tuﬂu

LCD ekran

Ana Kadran

H›zl› Kontrol Kadran›
tuﬂu

Tam Otomatik Modlar (

Modu Menü Ekran›

*[
] tab ayarlar› tam otomatik modlarda gösterilmez.
Temel Alan modu ayarland›¤›nda ekranda gösterilmeyen menü
baﬂl›klar› vard›r.

Menü Ekran›
Ayar
‹zleme
Çekim

Özel Ayar ‹ﬂlevleri
Menüm

Menü ayarlar›
Menü baﬂl›klar›

Menü Ayar Prosedürü
Menüyü ekrana getirin.
Menüyü ekrana getirmek için <MENU>
tuﬂuna bas›n.
Bir tab ayar› seçin.
Tab ayar› seçimi için <
çevirin.

> kadran›n›

Bir ayar seçin.
‹stedi¤iniz ayar› seçmek için < >
kadran›n› çevirin ve < > tuﬂuna
bas›n.

Ayar› seçin.
‹stenen ayar› seçmek için < >
kadran›n› çevirin.
Geçerli menü baﬂl›klar› mavi renkte
gösterir.

‹stedi¤iniz ayar› seçin.
Ayar için <

> tuﬂuna bas›n.

Menüden ç›k›n.
Menüden ç›kmak ve kamera çekim
ayar›na dönmek için <MENU> tuﬂuna
bas›n.
Burada ve bundan sonra aç›klanacak menü iﬂlev ayarlar›, menü ekran›n›
görüntülemek için <MENU> dü¤mesine bast›¤›n›z› varsayar.
Menü ayarlar›n› yapmak için < > tuﬂu da kullan›labilir. ([ Foto¤raf
Silme] ve [ Format] hariç)

Baﬂlamadan Önce
Arabirim Dilinin Seçimi
[Dil] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar›ndan, [Dil] baﬂl›¤›n›
(yukardan üçüncü) seçin ve < >
tuﬂuna bas›n.

‹stenilen dili seçin.
Dili seçmek için < > veya <
kadran›n› çevirin, ard›ndan <
tuﬂuna bas›n.
Dil de¤iﬂecektir.

>
>

Tarih ve Saat Ayar›
Kameran›z›n tarih ve saati ayar›n›n do¤rulu¤unu kontrol edin. Gerekiyorsa,
tarih ve saat ayar›n› düzeltin.

[Tarih/Saat] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar›ndan, [Tarih/Saat]
baﬂl›¤›n› seçin ve < > tuﬂuna bas›n.
Tarihi, saati ve gösterim format›n› ayarlay›n.
Say› seçimi için < > kadran›n› çevirin.
Ekranda < > görüntülemek için
tuﬂuna bas›n.
‹stenen ayar› seçmek için < >
kadran›n› çevirin, ard›ndan < > tuﬂuna
bas›n (
ayar›na döner).

Ayardan ç›k›n.

[OK] seçene¤ine gelmek için < >
tuﬂuna bas›n ve ard›ndan < > tuﬂuna
bas›n.
Tarih/saat ayar› yap›l›r ve menü tekrar
görünür.
Tarih/Saat ayar›n› do¤ru yapman›z önemlidir çünkü kaydedilen her foto¤rafla
birlikte bu ayar kaydedilir.

Kart›n Formatlanmas›
Çekime baﬂlamadan önce yeni bir kart› veya baﬂka bir kamerada
kulland›¤›n›z kart› bu kamerada formatlamay› unutmay›n.
Kart›n formatlanmas› kart kay›tl› tüm verileri siler. Buna
korumal› foto¤raflar da dahildir. Kart› formatlamadan önce
içinde saklaman›z gereken veriler olmad›¤›ndan emin olun.
Gerekirse, kart› formatlamadan önce içindeki foto¤raflar›
bilgisayara aktar›n.

[Formatla] baﬂl›¤›n› seçin.
[ ] tab ayar›ndan, [Formatla]
seçene¤ine gelin ve < > tuﬂuna
bas›n.

[OK] seçene¤ine gelin.
< > kadran› ile [OK] seçene¤ine
gelin, ard›ndan < > tuﬂuna bas›n.
Haf›za kart› formatlanacakt›r.
Formatlama iﬂlemi tamamland›¤›nda
menü ekran› görünür.

Kart formatland›¤›nda sadece dosya iﬂlem numaras› de¤iﬂir. Gerçek veri
tam olarak silinmez. Haf›za kart›n› baﬂka kiﬂilere verirken veya kart› elden
ç›kar›rken bunu unutmay›n. Kart› elden ç›kar›rken, kiﬂisel verilerinizin
istedi¤iniz d›ﬂ›nda dolaﬂ›ma girmesini engellemek için karta fiziksel olarak
zarar verin.
Kart format ekran›nda görünen kart kapasitesi, kartta gösterilen kapasiteden
daha düﬂük olabilir.

Kameran›n Kapanma Süresi/Otomatik Kapanma Ayar›
Kameray› iﬂlem yap›lmadan geçen belirli bir süre sonra otomatik olarak
kapanmas› için ayarlayabilirsiniz. Kameran›n otomatik olarak kapanmas›n›
istemiyorsan›z, bu ayar› [Kapal›] konumuna getirin. Kamera kapand›ktan
sonra, deklanﬂöre veya baﬂka bir tuﬂa basarak tekrar açabilirsiniz.

[Otomatik kapanma] seçene¤ine
gelin.
[
] tab ayar› atk›ndaki [Otomatik
kapanma] seçene¤ine gelin, ard›ndan
< > tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz süreyi ayarlay›n.
< > kadran›n› çevirerek baﬂl›¤› seçin,
ard›ndan < > tuﬂuna bas›n.
[Kapal›] ayar› seçilmiﬂ olsa bile, güç tasarrufuna gitmek için LCD ekran 30
dakika sonra otomatik olarak kapan›r. (Kamera kapan›r.)

Kameran›n Fabrika Ayarlar›na Geri Çevrilmesi
Kameran›n tüm çekim ayarlar›n›n ve Özel Ayarlar›n fabrika ayarlar›na
geri çevrilmesini sa¤lar.
[Ayarlar› iptal et] seçene¤ine

gelin.
[
] tab ayar›ndaki, [Ayarlar›
iptal et] seçene¤ine gelin ve <
tuﬂuna bas›n.

>

[Bütün kamera ayarlar›n› iptal et]
seçene¤e gelin.
< > kadran› ile [Bütün kamera
ayarlar›n› iptal et] seçene¤ine gelin
ard›ndan < > tuﬂuna bas›n.

[OK] seçene¤ine gelin.

Çekim Ayarlar›
AF Modu

< > kadran› ile [OK] seçene¤ine
gelin, ard›ndan < > tuﬂuna bas›n.
[Bütün kamera ayarlar›n› iptal et] ayar›
seçildi¤inde, kamera aﬂa¤›daki fabrika
ayarlar›na s›f›rlan›r:
Foto¤raf-Kay›t Ayarlar›

Tek Çekim AF

AF nokta seçimi Otomatik seçim
Ölçüm modu
‹lerleme modu

(De¤erlendirmeli
ölçüm)
(Tek tek çekim)

Poz
Telafi

(S›f›r)

AEB

‹ptal edildi

Flaﬂ poz
telafii
Live View
çekim

(S›f›r)
Çekim yap›lamaz

Özel Ayar ‹ﬂlevleri De¤iﬂiklik olmaz

Kalite
ISO h›z›

Otomatik

Foto¤raf Stili

Standart

Renk alan›

sRGB

Beyaz ayar›
WB düzelti
WB dizeleme
Periferik
ayd›nlatma
düzeltisi

(Otomatik)
‹ptal edildi
‹ptal edildi
Etkin k›l›n›r/
Düzelti verisi
saklan›r.

Dosya numaraland›rma Ard›ﬂ›k
Otomatik temizlik

Etkin k›l›n›r

Toz Temizlik Verisi Toz silinir

Kamera Ayarlar›

Kamera Ayarlar›

Otomatik kapanma 1 dk.

Foto¤raf atlama w/

Bip sesi

Aç›k

Otomatik döndürme Aç›k

Karts›z çekim

Aç›k

10 foto¤raf

LCD parlakl›¤›

Otomatik:Standart

Geri izleme süresi 2 sn.

Tarih/Saat

De¤iﬂiklik olmaz

Vurgulama uyar›s› Devre d›ﬂ›

Dil

De¤iﬂiklik olmaz

AF nokta gösterimi Devre d›ﬂ›

Video Sistemi

De¤iﬂiklik olmaz

Histogram

Parlakl›k

Kamera kullan›c› ayarlar› De¤iﬂiklik olmaz
Menüm ayarlar›

De¤iﬂiklik olmaz

Telif Hakk› Bilgisi Hakk›nda
Telif hakk›n bilgisini ayarlamak için EOS Utility (size verilen yaz›l›m)
kullan›yorsan›z, telif hakk›, bilgisi foto¤raf›n Exif bilgisine eklenecektir.
Kamera ile telif hakk› bilgisi sadece görüntülenebilir veya silinebilir.
Telif hakk›n bilgisi ayarlanmam›ﬂsa, ekranda gri renkte görünür.
Görüntülenen [Ayarlar› iptal et]
ekran›ndan, telif hakk› bilgisini
görüntülemek için <INFO> tuﬂuna
bas›n.
[Ayarlar› iptal et] ekran›na geri
dönmek için <MENU> tuﬂuna bas›n.
Telif hakk› bilgisini seçmek için,
[Ayarlar› iptal et] ekran›ndan [Telif
hakk› bilgisini sil] seçene¤ine gelin.

Temel Çekim
Bu bölüm, Mod Kadran›'ndaki tam otomatik modlarla
(
) en iyi sonuçlar› nas›l elde edebilece¤inizi ve
foto¤raflar› nas›l izleyebilece¤inizi aç›klar.
Tam otomatik modlarda (
) tek yapman›z gereken
odaklanmak ve foto¤raf› çekmektir. Kamera her ﬂeyi otomatik
olarak ayarlar (sf. 198). Ayr›ca, yanl›ﬂ iﬂlemler sonucu
oluﬂabilecek hatal› çekimleri önlemek için tam otomatik
modlarda kamera ayarlar›n› konumunu de¤iﬂtirilemez.
Tam
otomatik
modlar

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirmesi Ayar› Hakk›nda
Tam otomatik modlarda (
), kameran›z Otomatik Iﬂ›k
‹yileﬂtirici ‹ﬂlevi ile çekilen foto¤raf›n en iyi parlakl›k ve kontrast
ayar›n› otomatik olarak yapar. Bu iﬂlev P/Tv/Av modlar›nda
(sf. 177) fabrika ayar› olarak kullan›l›r.

Tam Otomatik Çekim
Mod kadran›n› <
getirin.
AF noktas›

> konumuna

Herhangi bir AF noktas›n›
konunun üzerine getirin.
Bütün AF noktalar› iﬂleme baﬂlayacak
ve odaklanma genellikle en yak›n
noktadaki konuyu kuﬂatan AF
noktas›nda gerçekleﬂecektir.
Konu üzerindeki en yak›n AF
noktas›na kadrajlanmak odaklanmay›
kolaylaﬂt›r›r.

Konuyu odaklay›n.
Odaklamak için deklanﬂöre yar›m
bas›n, objektif odaklanmak için
harekete geçer.
Odaklanan AF noktas› k›rm›z› olarak
yan›p sönecektir. Ayn› zamanda,
odaklama sesi ç›kacak ve vizördeki
odak onaylama ›ﬂ›¤› < > yanacakt›r.

Odak do¤rulama ›ﬂ›¤›

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf› çekmek için deklanﬂöre tam
bas›n.
Çekilen foto¤raf 2 sn. boyunca LCD
ekranda gösterilecektir.

S›kça Sorulan Sorular (FAQ)
Odak do¤rulama ›ﬂ›¤› yan›yor < > ancak odaklanma
gerçekleﬂmiyor.
Iﬂ›k kontrast›n›n uygun oldu¤u bir noktaya odaklan›n, sonra odak
tuﬂuna yar›m bas›n. (sf. 84) Konuya çok yak›nsan›z, biraz uzaklaﬂ›n
ve tekrar deneyin.
Bazen çoklu AF noktalar›nda ayn› anda flaﬂ patl›yor.
Bu bütün AF noktalar›nda odaklanman›n gerçekleﬂti¤ini gösterir. AF
çerçevesi istedi¤iniz konu üzerinde belirdi¤inde çekim yap›n.
Bip sesi devam ediyor. (Odak do¤rulama ›ﬂ›¤› <

> yanm›yor.)

Bu kameran›n hareketli bir konu üzerinde odaklanmay› sürdürdü¤ünü
gösterir. ( Odak do¤rulama ›ﬂ›¤› < > yanmaz.) Bip sesi devam
ederken, hareket eden konu odaktayken çekim yapmak için
deklanﬂöre tam bas›n.
Deklanﬂör yar›m bas›l›yken konu odaklanam›yor.
Objektifin odak modu ayar› <MF> (Manuel Odak) konumuna
ayarland›¤›nda, kamera odaklanmaz. Odak modunu <AF>
(Otomatik Odak) konumuna getirin.
Enstantane h›z› göstergesi yan›p sönüyor.
Karanl›k oldu¤u için foto¤raf çekimi kamera sars›nt›s› nedeniyle flu
olabilir. Çekim yaparken tripod veya harici EX serisi Speedlite (ayr›
sat›l›r, sf. 103) kullan›n.
Harici Speedlite kullan›ld›¤›nda foto¤raf›n alt k›sm› do¤al olmayan
bir ﬂekilde karanl›k kal›yor.
Objektif baﬂl›¤› tak›ld›¤›nda flaﬂ engellenebilir. Konu kameran›n
yak›n›nda ise flaﬂl› çekim öncesinde baﬂl›¤› ç›kar›n.

Tam Otomatik Teknikler
Çekimi Yeniden Düzenlemek

Foto¤raf›n sa¤da veya solda konumlan›ﬂ›, çekilen sahneye ba¤l› olarak,
dengeli bir arka plan ve iyi bir perspektif oluﬂturmak için önemlidir.
(Tam Otomatik) modda, dura¤an bir konuya odaklanm›ﬂken
deklanﬂöre yar›m basarsan›z, odak kilitlenecektir. Bu aﬂamada çekimi
yeniden düzenleyin ve çekimi tamamlamak için deklanﬂöre tam bas›n.
Bu iﬂleme “odak kilitleme” ad› verilir.

Hareketli Konu Çekimi

(Tam Otomatik) modda, odak an›nda veya sonras›nda konu
hareket ederse (kamera ile mesafesi de¤iﬂirse) Al Servo AF konuya
sürekli odaklanman›z› sa¤layacakt›r. Deklanﬂöre yar›m bas›l›
konumdayken AF noktas›n› konu üzerine kadrajlad›¤›n›zda kamera
konuya kesintisiz odaklanmaya baﬂlar. Foto¤raf› çekmek istedi¤inizde
deklanﬂöre tam bas›n.

Yarat›c› Otomatik Çekim
Tam Otomatik mod ile her türlü çekim yapabilirken,
Yarat›c› Otomatik mod foto¤raf›n parlakl›¤›n›, alan derinli¤ini, renk
tonunu (Foto¤raf Stili) vb. kolayl›kla de¤iﬂtirmenizi sa¤lar. Fabrika
ayar›
(Tam Otomatik) ile ayn›d›r.
* CA Yarat›c› Otomatik anlam›na gelir.

Mod Kadran›n›
ayarlay›n.

konumuna

LCD monitörde Yarat›c› Otomatik ekran
görünür.

tuﬂuna bas›n.
Bir iﬂlev seçmek için
tuﬂunu
kullanabilirsiniz.
Bir sonraki sayfada gösterilen
(1) ile (5) aras›

‹stedi¤iniz ayar› yap›n.
‹ﬂlevi seçmek için
tuﬂunu kullan›n.
Seçilen iﬂlevin k›sa bir tan›m› ekran›n
alt›nda görüntülenir.
Ayar› de¤iﬂtirmek için
veya
kadran›n› çevirin.
2. Aﬂamadaki ekrana geri dönmek
için tuﬂuna bas›n.

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf çekilirken, LCD ekran
kapan›r.

Çekim modunu de¤iﬂtirir veya güç dü¤mesini kapat›rsan›z, Yarat›c›
Otomatik ayarlar› fabrika ayarlar›na geri döner. Foto¤raf kay›t kalitesi
ayar› korunur.

Enstantane H›z› ve diyafram

ISO h›z›

Mevcut çekimler
Pil kontrolü

Maksimum patlama

Arkaplan›n flulaﬂt›r›lmas›/keskinleﬂtirilmesi
‹ndeks iﬂaretini sola do¤ru hareket ettirirseniz, arkaplan daha fazla
flulaﬂ›r. ‹ﬂareti sa¤a do¤ru hareket ettirirseniz, arkaplanda daha fazla
netlik elde edilir.
Foto¤raf parlakl›¤›n› ayarlanmas›
‹ndeks iﬂaretini sola do¤ru hareket ettirirseniz foto¤raf daha karanl›k
görünür. ‹ﬂareti sa¤a do¤ru hareket ettirirseniz foto¤raf parlaklaﬂ›r.
Foto¤raf Stili
Mevcut 4 Foto¤raf Stilinden birini seçebilirsiniz (sf. 50, 60).
Tek tek, ard›ﬂ›k, otomatik zamanlay›c›l› ve uzaktan kumandal› çekim.
ayar› seçildi¤inde, saniyede en fazla 3.9 tane ard› ard›na çekim
yapabilirsiniz.
ayar› seçildi¤inde, sayfa 86’da yer alan "Otomatik
Zamanlay›c› ‹ﬂlem” ve sayfa 102’de yer alan “Uzaktan Kumandal› Çekim”
notlar›n›
inceleyin.
Foto¤raf kay›t kalitesi
dü¤mesine bas›ld›¤›nda foto¤raf kay›t kalitesi ayar ekran›
görüntülenir. Foto¤raf kay›t kalitesini ayarlamak için, sayfa 54’te yer
alan “Foto¤raf Kay›t Kalitesi” bölümünü inceleyin. ‹stedi¤iniz tüm ayarlar›
yapt›ktan sonra, bir önceki sayfadaki 2. aﬂamaya geri dönmek için
tuﬂuna bas›n.

Harici bir flaﬂ kullan›ld›¤›nda, (1) ayar› seçilemez.

Foto¤raf Ayarlar›
Bu bölüm foto¤rafla ilgili iﬂlevlerin ayarlanmas›n› aç›klar. Bunlar,
foto¤raf-kay›t kalitesi, ISO h›z›, Foto¤raf Stili, beyaz ayar› ve
renk alan›d›r vb. ayarlard›r.
Tam otomatik modlarda
, sadece foto¤raf kay›t
kalitesi, objektif periferik ayd›nlatma düzeltisi ve dosya
numaraland›rma yöntemleri bu bölümde aç›kland›¤› gibi
ayarlanabilir. Ayr›ca klasörler oluﬂturulabilir ve seçilebilir.
Sayfan›n sa¤›ndaki
simgesi anlat›lan özelli¤in Mod
kadran› <P, Tv, Av, M, B> konumuna getirildi¤inde
kullanabilece¤ini gösterir.

Foto¤raf Kay›t Kalitesi Ayar›
Foto¤raf kay›t kalitesini bask› vs. için düﬂündü¤ünüz foto¤raf boyutuna
göre ayarlay›n. Temel Alan modlar›nda sadece ﬂu foto¤raf kalite ayarlar›
yap›labilir:
/
/
/
/
/
Bunlar›n hepsi JPEG
foto¤raf›d›r.
,
veya
modlar›nda size verilen
yaz›l›m› kullanman›z gerekir (sf. 56)

[Kalite] baﬂl›¤›n› seçin.
tab ayar› alt›ndaki [
]
seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz foto¤raf kalitesi ayar›n›
belirleyin.
Bir RAW ayar› belirlemek için
kadran›n› çevirin. Bir JPEG ayar›
belirlemek için
kadran›n› çevirin.
Sol üstteki ****M (megapiksel) **** x
**** say›s› kay›tl› piksel say›s›n›, “***”
ise kalan çekim say›s›n› gösterir (en
fazla 999).
Kalite seçimi için
tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf-kay›t Kalitesi Ayar› Örne¤i
Sadece

[-] ayar› hem RAW hem de JPEG,

Sadece

için yap›labilir.

Foto¤raf Kay›t Kalitesi Ayarlar› Rehberi
Kalite

Pikseller

Bask›
Boyutu

Dosya
Muhtemel Maksimum
Boyutu (MB) Çekimler
Patlama

Yaklaﬂ›k 21.0
A2 veya
megapiksel
daha büyük
(21.0M)
Yaklaﬂ›k 11.1
A3 civar›
megapiksel
(11.1M)
Yaklaﬂ›k 5.2
A4 civar›
megapiksel
(5.2M)
Yaklaﬂ›k 21.0
A2 veya
m.piksel (21.0M) daha büyük
Yaklaﬂ›k 10.0
A3 civar›
m.piksel (9.9M)
Yaklaﬂ›k 5.2
m.piksel (5.2M)

A4 civar›

Yaklaﬂ›k 21.0
m.piksel (21.0M)
Yaklaﬂ›k 11.1
megapiksel
Yaklaﬂ›k 21.0
megapiksel

A2 veya
daha büyük
A3 civar›
A2 veya daha büyük

Yaklaﬂ›k 5.2
megapiksel
Yaklaﬂ›k 21.0
megapiksel

A4 civar›
A2 veya daha büyük

Dosya boyutu, kalan çekim say›s› ve ard› ard›na çekim esnas›ndaki maksimum
patlama say›s› Canon’un 2 GB kartla, ISO 100 ve Standart Foto¤raf Stili’nde
gerçekleﬂtirilmiﬂ test standard›na göre elde edilmiﬂ de¤erlerdir. Bu de¤erler, konuya,
kart markas›na, ISO h›z›na, Özel Ayar ‹ﬂlevlerine ve di¤er ayarlara ba¤l› olarak
de¤iﬂir.
Maksimum patlama, yüksek h›zla ard› ard›na çekime uygulan›r. Parantez içindeki
Ultra DMA (UDMA), 2 GB ile gerçekleﬂtirilen Canon test standartlar›na dayanmaktad›r.
RAW ve JPEG foto¤raf seçildi¤inde, ayn› foto¤raf seçilen foto¤raf
kay›t kalitesinde her iki tipte de çekilir. ‹ki foto¤raf ayn› dosya numaras›
ile ayn› klasöre kaydedilir (JPG, JPEG'in CR2 ise RAW’›n dosya
uzant›s›d›r).
veya
seçildi¤inde, LCD panel
gösterir.
Simgeler ﬂu ﬂekilde okunur:
(RAW),
(Küçük RAW1),
(Küçük RAW2), (‹nce), (Normal), L (Geniﬂ), M (Orta) ve S
(Küçük).

RAW Format› Hakk›nda
RAW foto¤raf, foto¤raf sensöründen gelen veri ç›k›ﬂ›d›r ve karta
kaydedilmek üzere dijital veriye dönüﬂtürülmüﬂtür.
,
veya
aras›ndan seçim yapabilirsiniz. Metindeki “RAW” yaz›s›, her
üç RAW ayar›n› da belirtir:
ve
RAW foto¤raflar ile, gereken ayarlar› yapmak için size verilen yaz›l›m›
kullan›n. RAW foto¤raf için yaz›l›m, istenen tipte ayarlanm›ﬂ (JPEG ya
da TIFF gibi) foto¤raflar geliﬂtirebilir ve üretebilir.
[
C.Fn II-2: Yüksek ISO h›z› parazit azaltma] ve RAW
veya RAW+JPEG foto¤raflar
[
C.Fn II-2: Yüksek ISO h›z› parazit azaltma] (sf. 176) ayarlar›
(Standart/Düﬂük/Güçlü/Devre D›ﬂ›) her ne kadar kay›tl› foto¤raflara
uygulan›yorsa da, foto¤raf izleme (LCD monitörde ve TV ekran›nda) veya
direkt bask›da parazit azaltma uygulamas› görmemiﬂ foto¤raflar (RAW +
L / L hariç) kullan›l›r (Foto¤raflarda parazit görülebilir).
Size verilen Digital Photo Professional yaz›l›m› ile parazit azaltma efektlerini
kontrol edin veya paraziti azalt›lm›ﬂ foto¤raflar bas›n.
Ticari yaz›l›mlar RAW foto¤raflar› göstermeyebilir. Size kameran›zla birlikte
verilen yaz›l›m› kullanman›z› tavsiye ederiz.

Ard› Ard›na Çekim Esnas›nda Maksimum Çekim Say›s›
Bir önceki sayfada belirtilen ard› ard›na çekimdeki maksimum patlama
say›s›, 2 GB’l›k haf›za kart› ile bir seferde çekilen ard› ard›na çekim
say›s›n› gösterir.
Say› vizörün sa¤ alt köﬂesinde gösterilir.
Maksimum patlama say›s› 99 veya üzeri
ise ekranda “99” gösterilir.

Maksimum patlama say›s› kameraya haf›za kart› tak›l› olmasa bile görüntülenir.
Foto¤raf çekmeden önce kameraya haf›za kart›n›n tak›l› oldu¤undan emin olun.
[
C.Fn II-2 Yüksek ISO h›z› parazit azaltma] ayar› [2:Güçlü]
konuma ayarland›¤›nda, maksimum patlama say›s› azalt›l›r (sf. 176).
Vizörde maksimum çekim say›s› “99” görünüyorsa, bu maksimum çekim say›s›n›n
99 veya daha yüksek oldu¤unu gösterir. 98 veya daha düﬂük bir rakam
görüntüleniyorsa, maksimum çekim say›s› 98 veya daha alt›ndad›r. Ard› ard›na
çekimi durdurursan›z maksimum çekim say›s› artar. Çekilen tüm foto¤raflar haf›za
kart›na yaz›l›r. Maksimum çekim say›s› sayfa 61’deki tabloda s›ralanm›ﬂt›r.

ISO: ISO H›z›n›n Ayarlanmas›
Çekim ortam›n›n ›ﬂ›k seviyesine göre ISO h›z›n› (foto¤raf sensörünün
›ﬂ›¤a duyarl›l›¤›) ayarlay›n. Temel Alan modlar›nda, ISO h›z› otomatik
olarak ayarlan›r.

tuﬂuna bas›n.

ISO h›z›n›n ayarlay›n.
LCD ekrana veya vizöre bakarken
kadran›n› çevirin.
1/3’lük ad›m art›ﬂlar›yla ISO 100-6400
aral›¤›nda ayarlanabilir.
“A” (otomatik) seçildi¤inde, ISO h›z›
otomatik olarak ayarlan›r (sf. 58).

ISO H›z› Rehberi
ISO H›z›

Çekim Durumu (Flaﬂs›z)

L 100 – 200

Güneﬂli d›ﬂ mekan

400 – 800

Kayak mekanlar›, akﬂamüstü

1600 – 3200, H1, H2

Flaﬂ Menzili
ISO h›z› yükseldikçe, flaﬂ
menzili uzaklaﬂ›r.

Karanl›k iç mekanlar veya gece

[
C.Fn II-3: Vurgulama tonu önceli¤i] ayar›, [1: Etkin] konuma
ayarland›¤›nda, ayarlanabilir ISO h›z› menzili ISO 200 – 6400 aras›nda
olacakt›r (sf. 177).
Yüksek ›s›, yüksek ISO h›zlar› veya uzun enstantaneler, foto¤rafta
uyumsuz renklerin oluﬂmas›na neden olabilir.
Yüksek ISO h›z›nda çekim yaparken, ekranda yatay çizgi parazitlenmesi
oluﬂabilir.
[
C.Fn 1-3: ISO aç›l›m›] ayar›, [1: Aç›k] konuma ayarland›¤›nda, “L”
(ISO 50 eﬂde¤eri), “H1” (ISO 12800 eﬂde¤eri) ve “H2” (ISO 25600 eﬂde¤eri)
ayarlanabilir (sf. 174).

“A” (Otomatik) ISO H›z› Hakk›nda
ISO h›z› “A” konuma ayarland›¤›nda
gerçek ISO h›z› deklanﬂöre yar›m
bast›¤›n›zda ekranda görüntülenir.
Aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi, ISO h›z› çekim
moduna uygun olarak otomatik ayarlan›r.

Çekim Modu

ISO H›z› Ayar›

ISO 400 ayar›nda sabitlenmiﬂ
Flaﬂl›

ISO 400* ayar›nda sabitlenmiﬂ

* Flaﬂ dolum sonuçlar› aﬂ›r› pozlan›rsa, ISO 100 veya daha yüksek bir ISO
ayarlanacak.

Foto¤raf Stilinin Seçilmesi
Bir Foto¤raf Stili seçerek, foto¤raf ifadesine veya konuya uygun görüntü
efektlerini elde edebilirsiniz.
(Tam Otomatik) modda Foto¤raf Stili seçilemez.

tuﬂuna bas›n.
Kamera çekime haz›r oldu¤unda
tuﬂuna bas›n.
Ekranda Foto¤raf Stili ayarlar› belirir.

Foto¤raf Stili’ni seçin.
Foto¤raf Stilini seçmek için
veya
kadran›n› çevirin ve tuﬂuna
bas›n.
Foto¤raf Stili seçilecek ve kamera
çekime haz›r olacakt›r.
Foto¤raf Stili seçimi için [

Foto¤raf Stili] menüsünü de kullanabilirsiniz.

Foto¤raf Stili Efektleri
Standart (
: Standart)
Foto¤raf doygun, keskin ve berrak görünür. Bu pek çok sahneye
uygulanabilen bir Foto¤raf Stilidir. Bu
(Tam Otomatik) modda
otomatik olarak ayarlan›r.
Portre (
: Berrak cilt tonlar›)
Güzel cilt tonlar› yakalamak için bu stili kullan›n. Foto¤raf hafif keskin
ve berrak görünür. Kad›nlar›n ve çocuklar›n yak›n plan çekimi için
uygundur.
Renk tonu [Renk Tonu] ayar›n› (sf.61) de¤iﬂtirerek, cilt tonunu
ayarlayabilirsiniz.
Manzara (
: Canl› maviler ve yeﬂiller)
Canl› mavi ve yeﬂil renkler ve çok keskin ve berrak foto¤raflar› için bu
stili kullan›n.
Etkileyici manzara çekimlerinde kullan›ﬂl›d›r.

Nötral
Foto¤raflar› bilgisayar›nda aktarmay› tercih eden kullan›c›lar bu modu
seçebilir. Do¤al renkler ve sabit foto¤raflar için bu stili kullan›n.
Faithful
Foto¤raflar› bilgisayar›nda aktarmay› tercih eden kullan›c›lar bu
modu seçebilir. Konu 5200K’dan düﬂük bir renk s›cakl›¤›nda
çekildi¤inde, renk renkölçümü ile konunun rengine uygun ﬂekilde
ayarlan›r. Bu stilde foto¤raf keskinleﬂtirilmez.
Siyah Beyaz foto¤raflar için uygundur.
Siyah-beyaz çekilen foto¤raflara, RAW format› hariç, renk de¤iﬂimi
uygulanamaz. Foto¤raflar›n›z› sonradan renklendirmek istiyorsan›z,
[Monochrome] ayar›n› iptal edin. [Monochrome] ayar› seçildi¤inde,
LCD panelin arkas›nda <B/W> (siyah/beyaz) simgesi belirir.

Kullan›c› Tan›m› 1-3
[Portre], [Manzara] vb. için kendi Foto¤raf Stili ayarlar›n›z›
kaydedebilirsiniz (sf. 63). Herhangi bir Kullan›c› Tan›ml› Foto¤raf
Stili kaydedilmemiﬂse, Standart Foto¤raf Stilindeki ayarlar kullan›l›r.

Simgeler Hakk›nda
Foto¤raf Stili seçim ekran›n›n sa¤ üstünde yer alan semboller
[Keskinlik] ve [Kontrast] gibi parametreleri gösterir. Say›sal de¤erler
ise [Keskinlik] ve [Kontrast] gibi her Foto¤raf Stili için geçerli
parametre ayarlar›n› gösterir.

Semboller
Keskinlik
Kontrast
Renk Doygunlu¤u
Renk Tonu
Filtre Etkisi (Siyah Beyaz)
Renk Tonu (Siyah Beyaz)

Renk Stilinin Kiﬂiye Özel Ayar›
Foto¤raf Stili’ni, [Keskinlik], [Kontrast] gibi bireysel parametrelerin fabrika
ayarlar›n› kendi tercihinize göre de¤iﬂtirerek kiﬂiye özel ayarlayabilirsiniz.
Siyah Beyaz [Monochrome] özelli¤ini ayarlamak için bir sonraki sayfay›
inceleyin.

tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf Stilini seçin.
Foto¤raf Stili baﬂl›¤›n› seçmek için
veya
kadran›n› çevirin
ve <INFO> tuﬂuna bas›n.

Parametreyi seçin.
Bir parametre seçmek için
kadran›n› çevirin ve
tuﬂuna
bas›n.

Parametreyi ayarlay›n.
‹stedi¤iniz parametre ayar›n› yapmak
için
kadran›n› çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Ayar› kaydetmek için <MENU> tuﬂuna
bas›n. Ekranda Foto¤raf Stili ayarlar›
yeniden belirecektir.
Fabrika ayar› d›ﬂ›nda herhangi bir ayar
mavi renkte görülecektir.

Parametre Ayarlar› ve Efektleri
Keskinlik

[0] Daha az keskin ana çizgiler [+7] Keskin ana hatlar

Kontrast

[-4] Düﬂük kontrast

[+4] Yüksek kontrast

Renk doygunlu¤u

[-4] Düﬂük doygunluk

[+4] Yüksek doygunluk

Renk tonu

[-4] K›rm›z›ms› cilt tonu

[+4] Sar›ms› cilt tonu

[Fabrika ayar›] seçildi¤inde her bir Foto¤raf Stilini fabrika parametrelerine
çevirebilirsiniz.
Ayarlad›¤›n› Foto¤raf Stili ile çekim yapmak için Foto¤raf Stilini seçmek
için bir önceki sayfadaki 2. aﬂamay› takip edin ve ard›ndan çekin.

Monochrome (Siyah Beyaz) Ayar›
Siyah Beyaz için, [Keskinlik] ve [Kontrast] baﬂl›klar›n›n yan› s›ra
[Filtre efektleri] ve [Tonlama efekti] baﬂl›klar›n› da ayarlayabilirsiniz.

Filtre Efekti
Siyah-beyaz foto¤rafa uygulanm›ﬂ filtre
efekti ile göz al›c› beyaz bulutlar veya
yeﬂil a¤açlar oluﬂturabilirsiniz.

Filtre

Örnek Efektler

N: Hiçbiri

Filtre efektsiz, normal siyah/beyaz foto¤raf

Ye: Sar›

Mavi gökyüzü daha do¤al ve beyaz bulutlar daha net görünür.

Or: Turuncu

Mavi gökyüzü hafifçe daha koyu ve gün bat›m› daha parlak görünür.

R: K›rm›z›

Mavi gökyüzü oldukça koyu ve sonbahar yapraklar› daha parlak ve canl› görünür.

G: Yeﬂil

Cilt tonlar› ve dudaklar duru ve a¤aç yapraklar› daha parlak ve canl› görünür.

[Kontrast] baﬂl›¤›n› art› bir de¤ere getirmek, filtre efektlerini daha da vurgular.

Tonlama Efekti
Renk tonu ayarland›¤›nda, çekilen
siyah/beyaz foto¤raf› bu renkte
görüntüleyebilirsiniz.
Aﬂa¤›daki ayarlardan biri seçilebilir:
[N: Hiçbiri] Filtresiz, [S: Nostaljik],
[B: Mavi], [P: Mor], [G: Yeﬂil]

Foto¤raf Stilinin Kaydedilmesi
[Portre] veya [Manzara] gibi temel bir Foto¤raf Stili seçip, onun parametrelerini
tercihinize göre ayarlay›p Kullan›c› Tan›ml› baﬂl›klar›n›n [Kullan›c› Tan. 1], [Kullan›c›
Tan. 2] veya [Kullan›c› Tan. 3] alt›na kaydedebilirsiniz. Netlik ve kontrast ayarlar›
gibi farkl› parametreleri olan Foto¤raf Stilleri yaratabilirsiniz. Ayr›ca, kamerayla verilen
yaz›l›mda önceden ayarlanm›ﬂ Foto¤raf Stillerinden birini de seçebilirisiniz.

tuﬂuna bas›n.
[Kullan›c› Tan.] baﬂl›¤›n› seçin.
[Kullan›c› Tan.*] baﬂl›¤›n› seçmek için
veya
kadran›n› çevirin.
Daha sonra <INFO> tuﬂunu b›rak›n.

tuﬂuna bas›n.
[Foto¤raf Stili] baﬂl›¤›n› seçin ve
tuﬂuna bas›n.

Temel Foto¤raf Stilini seçin.
Temel foto¤raf stilini seçmek için
kadran›n› çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf Stilinizi kameran›zla verilen
yaz›l›m ile ayarlad›ysan›z, yaz›l›mdaki
ayar› bu ad›mda seçin.

Parametreyi seçin.
[Keskinlik] gibi bir parametre seçin,
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Parametreyi ayarlay›n.
Parametreyi istedi¤iniz ayar›
düzenlemek için
kadran›n› çevirin,
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Detayl› bilgi edinmek için, 61-62.
sayfadaki “Foto¤raf Stilinin
özelleﬂtirilmesi” baﬂl›¤›n› inceleyin.
Yeni Foto¤raf Stilini kaydetmek için
<MENU> tuﬂuna bas›n. Ekranda
Foto¤raf Stili ayarlar› yeniden
belirecektir.
Temel Foto¤raf Stili [Kullan›c› Tan.*]
ekran›n›n sa¤›nda gösterilecektir.

Kameran›zda önceden kaydedilmiﬂ bir [Kullan›c› Tan.*] baﬂl›¤› alt›nda yer
alan Foto¤raf Stili varsa, Kullan›c› Tan›ml› Foto¤raf Stili ayar› iﬂlemini 4.
ad›ma kadar uygulamak var olan kayd› fabrika ayarlar›na döndürecektir.
Kay›tl› Foto¤raf Stili ile çekim yapmak için, önceki sayfadaki [Kullan›c›
Tan. *] seçimi iﬂlemlerinin 2.ad›m›n› uygulay›n.

WB: Beyaz Ayar›
Beyaz ayar› (WB) beyaz alanlar›n beyaz renkte görünmesini sa¤lar. Normal
olarak
(Otomatik) ayar› otomatik olarak en uygun beyaz ayar›na
gelecektir. Do¤al görünümlü renkler
ile elde edilemiyorsa, beyaz
ayar›n› ›ﬂ›k kayna¤›na uymas› için elle ayarlayabilirsiniz. Temel Alan modlar›nda
ayar› otomatik olarak yap›lacakt›r.

tuﬂuna bas›n.
Beyaz ayar›n› seçin.
LCD ekran›n üst k›sm›na bakarken
kadran›n› çevirin.

Ekran
Göstergesi

Mod

Renk s›cakl›¤› (Yak. K)

Otomatik

3000 – 7000

Gün ›ﬂ›¤›

5200

Gölge

7000

Bulutlu, alaca karanl›k, gün bat›m›

6000

Tungsten ›ﬂ›¤›

3200

Beyaz floresan ›ﬂ›¤›

4000

Flaﬂl›

6000

Kiﬂiye Özel (sf. 66)

2000 – 10000

Renk s›cakl›¤› (sf. 67)

2800 – 10000

Beyaz Ayar› hakk›nda
‹nsan gözü, beyaz bir nesneyi ›ﬂ›kland›rma nas›l olursa olsun beyaz
görür. Dijital kamerayla renk s›cakl›¤› yaz›l›m kullan›larak ayarlanabilir
ve böylece foto¤raftaki renkler daha do¤al gözükür. Bu ayar renk
düzeltisinin temelini oluﬂturur. Sonuç foto¤raflarda do¤al görünümlü
renklerdir.
Beyaz ayar› yapmak için [

Beyaz ayar›] menüsü kullan›labilir.

Kiﬂiye Özel Beyaz Ayar›
Kiﬂiye özel beyaz ayar› ile beyaz ayar› için temel oluﬂturacak beyaz bir
nesneyi çekersiniz ve bu foto¤raf›n beyaz ayar› verisini beyaz ayar›
için aktar›rs›n›z.

Beyaz bir nesneyi foto¤raflay›n.
Düz beyaz konunun, merkez spot
ölçüm dairesinin tamam›n›
doldurdu¤undan emin olun.
Manuel odaklan›n ve beyaz nesne
için standart poz ayar›n› kullan›n.
Herhangi bir beyaz ayar›na gelin.
Spot ölçüm dairesi

[Özel beyaz ayar›] baﬂl›¤›n› seçin.
[
] tab ayar›ndaki, [Özel beyaz
ayar›] seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n
Özel beyaz ayar› seçim ekran›
belirecektir.

Beyaz ayar› verisini yükleyin.
veya
kadran›n› çevirerek
1. ad›mda çekti¤iniz foto¤raf› seçin,
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Ekranda görünen iﬂlem do¤rulama
menüsünden [OK] seçene¤ine bas›n.
Beyaz ayar› verisi yüklenecektir.

tuﬂuna bas›n.
Menüden ç›kt›ktan sonra
tuﬂuna bas›n.

Kiﬂiye Özel Beyaz Ayar›n› seçin.
LCD ekrana bakarken
seçmek
için
kadran›n› çevirin.

1. aﬂamada yakalanan odak kayarsa, do¤ru beyaz ayar› yap›lamaz.
Bir foto¤raf Foto¤raf Stili [Monochrome] konumundayken çekildiyse
(sf.60), bu foto¤raf 3. ad›mda seçilemez.
Beyaz bir nesne yerine, %18 gri bir kart (piyasada sat›l›r) daha do¤ru bir
beyaz ayar› üretebilir.
Size verinle yaz›l›m ile kaydedilen kiﬂiye özel beyaz ayar›
alt›na
kaydedilecektir. 3. aﬂamay› uygularsan›z, kaydedilen kiﬂiye özel beyaz
ayar› silinecektir.

Renk S›cakl›¤› Ayar›
Beyaz ayar› renk s›cakl›¤›n› say›sal olarak ayarlayabilirsiniz.

[Beyaz ayar›] seçene¤ine gelin.

Renk s›cakl›¤›n› ayar›n› seçin.
seçene¤ine gelmek için
kadran›n› çevirin.
Renk s›cakl›¤›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Renk s›cakl›¤› 100K'l›k art›ﬂlarla 2500K
ile 10000K aras›nda bir de¤ere
ayarlanabilir.
Yapay bir ›ﬂ›k kayna¤› için renk s›cakl›¤›n› ayarlarken, gerekti¤inde beyaz
ayar› düzeltmesini ayarlay›n (magenta veya yeﬂil).
baﬂl›¤›n›, renk s›cakl›¤› ölçüm cihaz›yla al›nan bir de¤ere ayarlamak
isterseniz, deneme çekimleri gerçekleﬂtirin. Renk s›cakl›¤› ölçüm cihaz›n›n
de¤eri ile kameran›n renk s›cakl›¤› ölçüm de¤eri aras›nda fark› ayarlarla
telafi etmeniz gerekecektir.

Beyaz Ayar› Düzeltme
Beyaz ayar› için standart renk s›cakl›¤›n› düzeltebilirsiniz. Bu ayarlama,
renk s›cakl›¤› çevirimi veya renk telafisi filtresi kullan›m›nda elde edilecek
etkinin ayn›s›n› verecektir. Her renk dokuz seviye içerisinde kayd›r›labilir.
Renk s›cakl›¤› dönüﬂümü veya renk telafisi filtresini kullanmaya al›ﬂ›k
kullan›c›lar bu özelli¤i oldukça kullan›ﬂl› bulacaklard›r.

Beyaz Ayar Düzeltme
[WB SHIFT/BKT] seçene¤ine gelin.
tab ayar› alt›ndaki [WB
SHIFT/BKT] seçene¤ine gelin ve
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Beyaz ayar› düzeltisini yap›n.
ekranda istedi¤iniz pozisyona
yerleﬂtirmek için
kullan›n.
B mavi, A amber, M magenda ve G
yeﬂildir. Belirtilen yöndeki renk düzeltilir.
“SHIFT” ekran›n›n üst sa¤ köﬂesinde
yön ve düzeltme miktar› görünür.
Sol üst köﬂedeki “SHIFT” seçene¤i yönü
ve düzletme miktar›n› belirtir.
[WB SHIFT/BKT] ayar›ndan ç›kmak ve
menüye dönmek için <INFO> tuﬂuna
bas›n.
Ç›k›ﬂ için
tuﬂuna bas›n ve
menüye geri dönün.
Beyaz ayar düzeltisi esnas›nda LCD ekranda ve vizörde
ikonu görünür.
Mavi/amber düzeltmesinin bir seviyesi, bir renk derecesi çevirici filtresinin 5
mired'ine eﬂittir (Mired: Bir renk derecesi çevirici filtresinin yo¤unlu¤unu
belirten bir ölçüm birimidir).

Beyaz Ayar› Otomatik Dizeleme
Tek bir çekimle ayr› renk derecesine sahip üç görüntü eﬂ zamanl› olarak
kaydedilebilir. Beyaz ayar modunun standart renk s›cakl›¤› temel al›narak,
foto¤raf mavi/amber veya magenta/yeﬂil düzeltme ile desteklenir. Bu
iﬂleve beyaz ayar poz dizeleme (WB-BKT) denir. Bu özellik +/- 3 seviyede
tam ad›m olarak ayarlanabilir.

Dizeleme miktar›n› belirleyin.

B/A ± 3 seviye

Beyaz ayar düzeltisinde 2. aﬂamadayken
kadran› çevirdi¤inizde ekrandaki
simgesi
(üç nokta) simgesine
dönüﬂür. Kadran› sa¤a çevirdi¤inizde B/A
dizeleme ayar› yap›l›r, sola çevirdi¤inizde
ise M/G dizeleme ayar› yap›l›r.
Ekran›n sa¤›nda “BKT” dizeleme
yönü ve dizeleme seviyesi gösterilir.
[WB SHIFT/BKT] ayarlar›ndan ç›kmak
ve menüye dönmek için <‹NFO>
tuﬂuna bas›n.

Dizeleme Düzeni

Dizeleme iﬂlemini iptal etmek için ve
menüye dönmek için
tuﬂuna
bas›n.

Foto¤raflar ﬂu s›rada dizelenecektir: 1. Standart beyaz ayar›, 2.
Mavi (B) ve 3. Amber (A); veya 1. Standart beyaz ayar›, 2.
Magenda (M), 3. Yeﬂil (G).
WB dizeleme esnas›nda ard› ard›na maksimum çekim say›s› düﬂecek ve
mümkün olan çekim say›s› 1/3 oran›nda azalacakt›r. Ayr›ca, LCD panelde
beyaz ayar simgesi görünecektir.
Beyaz ayar düzeltisi ve AEB ayar›n›, beyaz ayar› dizeleme iﬂlemiyle birlikte
yapabilirsiniz. AEB ayar›n› beyaz ayar dizeleme ile birlikte yaparsan›z tek
bir çekimde toplam dokuz foto¤raf kaydedilir.
Tek bir çekimde üç foto¤raf kaydedilece¤inden haf›za kart›n› çekimleri
kay›t süresi daha uzun olacakt›r.
“BKT” dizeleme için kullan›lan bir k›saltmad›r.

Objektif Periferisi Ayd›nlatma Düzeltisi
Objektif karakteristi¤i nedeniyle foto¤raf›n dört köﬂesi karanl›k ç›kabilir.
Bu duruma ›ﬂ›k azalmas› veya periferi ayd›nlatmas›nda azalma denir
ve düzeltilebilir. JPEG foto¤raflar için objektif ›ﬂ›k azalmas› foto¤raf
çekilirken düzeltilir. RAW foto¤raflarda ise Digital Photo Professional
(size verilen yaz›l›m) ile düzeltilebilir.
Fabrika ayar› [Etkin] ayar›d›r.

[Periferi Ayd›nlatma Düzeltisi]
seçene¤ine gelin.
[
] tab ayar›ndaki, [Periferi
ayd›nlatma düzeltisi] seçene¤ine
gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Ekran› kontrol edin.
Ekranda, takt›¤›n›z objektife ait
“Düzelti verisi mevcut" görüntülenir.
Ekranda “Düzelti verisi mevcut”
görüntülenirse, bir sonraki sayfadaki
“Objektif Düzelti Verisi Hakk›nda”
baﬂl›¤›n› inceleyin.
kadran› ile [Etkin] seçene¤ine
gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf düzeltilmiﬂ periferi
ayd›nlatmas› ile görüntülenir.

Etkin

Devre d›ﬂ›

Objektif Düzelti Verisi Hakk›nda
Kamera yaklaﬂ›k 25 objektif için, objektif periferi ayd›nlatma düzeltisi
verisine sahiptir. 2. aﬂamada, [Etkin] seçilmiﬂse, düzelti verisi kamerada
kay›tl› bulunan herhangi bir objektife periferi ayd›nlatma düzeltisi
otomatik olarak uygulan›r.
EOS Utility (size verilen yaz›l›m) ile hangi objektiflerin kamerada kay›tl›
düzelti verisine sahip oldu¤unu kontrol edebilirsiniz. Henüz
kaydedilmemiﬂ objektifler için de düzelti verisi ekleyebilirsiniz. Detayl›
bilgi için, EOS Utility için haz›rlanm›ﬂ (Ayr› sat›lan)Yaz›l›m Kullan›m
K›lavuzu'nu (CD) inceleyin.

Önceden çekilmiﬂ JPEG foto¤raflara objektif periferi ayd›nlatma
düzeltisi uygulanamaz.
Çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak foto¤raf periferisinde parazit
oluﬂabilir.
Üç parçal› objektif ayar› kullan›ld›¤›nda, ekranda [Düzelti verisi mevcut]
görüntülense bile, düzelti ayar›n› [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlaman›z›
tavsiye ederiz.
Objektif periferi ayd›nlatma düzeltisi Geniﬂletici tak›lm›ﬂ oldu¤unda da
uygulan›r.
Kameraya tak›lan objektif için düzelti verisi kaydedilmemiﬂse, sonuç
düzelti ayar› [Devre d›ﬂ›] ayar›ndaki gibi olacakt›r.
Uygulanan düzelti miktar›, Digital Photo Professional (size verilen yaz›l›m)
ile ayarlanabilen maksimum düzelti miktar›ndan k›smen daha az
olacakt›r.
Objektifin mesafe bilgisi yoksa, düzelti miktar› daha az olur.
ISO h›z› artt›kça düzelti miktar› azal›r.
Düzelti, periferi ayd›nlatmas›ndaki azalma minimum oldu¤unda fark edilemeyebilir.

Klasör Oluﬂturma ve Seçme
Çekti¤iniz foto¤raflar›n›z› saklayaca¤›n›z klasörleri seçebilir ve
oluﬂturabilirsiniz.
Bu sizin iste¤inize ba¤l›d›r çünkü foto¤raf çekildi¤inde otomatik olarak
oluﬂturulan klasörlere kaydedilir.

Klasör Oluﬂtur
[Klasör seç] seçene¤ine gelin.
tab ayar›ndaki, [Klasör seç]
seçene¤ine gelin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

[Klasör oluﬂtur] seçene¤ine gelin.
< > kadran›n› çevirerek [Klasör
oluﬂtur] seçene¤ine gelin, ard›ndan
< > tuﬂuna bas›n.

Klasör oluﬂtur.
kadran› ile [OK] seçene¤ine gelin,
ard›ndan < > tuﬂuna bas›n.
Bir üst say›ya sahip yeni bir klasör
oluﬂturulur.

Klasör Seçimi
En düﬂük dosya numaras›
Klasördeki foto¤raf
miktar›

Görüntülenen klasör Seç ekran›ndan,
kadran›n› çevirerek istenen
klasöre gelin, ard›ndan
tuﬂuna
bas›n.
Çekilmiﬂ foto¤raflar›n sakland›¤›
klasör seçilir.
Bundan sonra çekilecek foto¤raflar
seçilen klasöre kaydedilir.

Klasör ismi
En yüksek dosya numaras›

Klasörler Hakk›nda
“100CANON” örne¤inde oldu¤u gibi, klasör ismi üç haneli rakam› (klasör
numaras›) takiben beﬂ alfa nümerik karakterden oluﬂur. Bir klasörde en fazla
9999 foto¤raf yer al›r (dosya No. 0001-9999). Klasör doldu¤unda, bir üst
numaraya sahip yeni bir klasör otomatik olarak oluﬂturulur. Ayr›ca, manuel
s›f›rlama (sf. 75) yürütüldü¤ünde, yeni klasör otomatik olarak oluﬂturulur. 100
ile 999 aras› numaraya sahip klasörler oluﬂturulabilir.

Bilgisayar›n›zda Klasör Oluﬂturma
Kart ekranda aç›k konumdayken, “DCIM” isimli bir klasör oluﬂturun. DCIM
klasörünü aç›n ve foto¤raflar›n›z› kaydetmeye ve düzenlemeye yetecek kadar
klasör aç›n. Klasör ismi, üç haneli rakam› (100-999 aras›) takip eden beﬂ alfa
nümerik karakterden oluﬂan “100ABC_D” format›na sahiptir. Beﬂ karakter,
A-Z aras› küçük ve büyük harfler, say›lar ve “_” alt çizginin kombinasyonundan
oluﬂur. Klasör ad›nda boﬂluk b›rak›lmaz. Ayr›ca, klasörler harfler farkl› olsa
dahi, ayn› üç haneli rakama sahip olamazlar.

Dosya Numaraland›rma Yöntemleri
Dosya numaralar› filmlerdeki kare numaralar›na benzer. Çekilen
foto¤raflara otomatik olarak 0001 'den 9999'a kadar olan say›lardan
birer dosya numaras› verilir. Dosya numaras› kiﬂisel bilgisayar›n›zda ﬂu
formatta görünür: IMG_0001.JPG.

[Dosya numaraland›rma]
seçene¤ine gelin.
tab ayar› alt›ndaki [Dosya
numaraland›rma] seçene¤ine gelin ve
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Dosya numaraland›rma yöntemini seçin.

Ard›ﬂ›k Numaraland›rma

‹stedi¤iniz yöntemi seçmek için
kadran›n› çevirin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Dosya numaralama iﬂlemi haf›za kart›n› de¤iﬂtirdikten veya yeni bir
klasör yarat›ld›ktan sonra bile s›ral› olarak devam eder.
Haf›za kart›n› de¤iﬂtirdikten veya yeni bir klasör yaratt›ktan sonra bile
dosya numaraland›rmas› 9999'dan devam eder. Bu yöntem
numaraland›r›lm›ﬂ foto¤raflar›n›z› kiﬂisel bilgisayar›n›zdaki çoklu kartlara
veya tek bir klasöre 0001-9999 aras›nda kaydetmek istedi¤inizde
kullan›ﬂl›d›r.
Yeni takt›¤›n›z haf›za kart›nda veya varolan klasörde önceden kay›tl›
foto¤raflar varsa yeni foto¤raflar›n kayd›, karttaki veya klasördeki
önceden al›nm›ﬂ numaradan baﬂlayarak devam edebilir.
Foto¤raflar›n›z› ard›ﬂ›k numaraland›rma ile kaydetmek istiyorsan›z, her
seferinde yeni bir haf›za kart› kullan›n.
Haf›za kart›n› de¤iﬂtirdikten sonra
dosya numaraland›rmas›

Sonraki dosya

Klasörü oluﬂturulduktan sonra
dosya numaraland›rmas›

Otomatik S›ralama
Dosya numaraland›rmas› haf›za kart› de¤iﬂtirildi¤inde veya yeni
bir klasör aç›ld›¤›nda her seferinden 0001'den tekrar baﬂlar.
Haf›za kart› de¤iﬂtirildi¤inde veya yeni bir klasör aç›ld›¤›nda dosya
numaraland›rmas› 0001'den baﬂlar. Bu yöntem foto¤raflar›n›z› haf›za
kartlar›na veya klasörlere göre düzenlemek istedi¤inizde kullan›ﬂl›d›r.
De¤iﬂtirilen haf›za kart›nda veya varolan klasörde önceden kaydedilmiﬂ
foto¤raflar varsa yeni foto¤raflar›n kayd› kartta veya klasördeki dosya
numaralar›n› takip ederek ilerleyecektir. Foto¤raflar› dosya numaras›
0001'den baﬂlayacak ﬂekilde kaydetmek istiyorsan›z her seferinde yeni
formatlanm›ﬂ bir haf›za kart› kullan›n.
Haf›za kart›n› de¤iﬂtirdikten sonra
dosya numaraland›rmas›

Klasör oluﬂturulduktan sonra
dosya numaraland›rmas›

Dosya numaraland›rmas› s›f›rland›

Manuel S›f›rlama
Numaraland›rma iﬂlemi yeni klasörde 0001'den baﬂlar.
Bu iﬂlem otomatik olarak yeni bir klasör yarat›r ve dosya
numaraland›rmay› 0001'den baﬂlat›r. Klasör yarat›ld›ktan sonra
çekti¤iniz foto¤raflar bu yeni klasörde saklan›r. Bu yöntem örne¤in,
dün ve bugün çekilmiﬂ foto¤raflar› farkl› klasörlerde saklamak
istedi¤inizde elveriﬂlidir. Manuel s›f›rlamadan sonra dosya
numaraland›rmas› ard›ﬂ›k veya otomatik s›f›rlamaya geri dönecektir.
999 no'lu klasör aç›ld›¤›nda LCD ekranda [Klasör numaras› dolu] mesaj›
belirir. Foto¤raf klasörünün dosya numaras› 9999'e ulaﬂm›ﬂsa, haf›za kart›
kapasitesi müsait olsa dahi çekim yap›lamaz. LCD ekranda kart› de¤iﬂtirmenizi
belirten bir mesaj görünür. Bu durumda haf›za kart›n› yenisiyle de¤iﬂtirin.
JPEG ve RAW/sRAW foto¤raflar›n dosya isimleri “IMG_” ile baﬂlar. Uzant›s›,
JPEG foto¤raflar için “.JPG” ve RAW foto¤raflar için ise “.CR2” olacakt›r.

Renk Alan› Ayar›
Renk alan›, oluﬂturulabilen renk yelpazesini ifade eder. Bu kamerayla,
çekilen foto¤raflar›n renk alan›n› sRGB veya Adobe RGB formatlar›na
ayarlayabilirsiniz. Genel çekimler için, sRGB önerilir.
Tam otomatik modlarda
otomatik olarak sRGB ayarlan›r.

[Renk alan›] seçene¤ine gelin.
tab ayar› alt›ndaki [Renk alan›]
seçene¤ine gelin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz renk alan›n› ayarlay›n.
[sRGB] veya [Adobe RGB]
baﬂl›klar›ndan birini seçin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Adobe RGB hakk›nda
Bu format genellikle ticari bask›lar ve di¤er endüstriyel amaçlar için
kullan›l›r. Foto¤raf iﬂlemi, Adobe RGB ve Design rule for Camera
File System 2.0 (Exif 2.21) hakk›nda bilginiz yoksa bu format›
kullanman›z önerilmez. sRGB kiﬂisel bilgisayarlar›nda ve Design rule
for Camera File System 2.0 (Exif 2.21) ile uyumsuz yaz›c›lar›nda
foto¤raf sabit görünece¤inden, çekimden sonra foto¤raf›n yaz›l›mla
iﬂlemden geçmesi gerekecektir.

Foto¤raf Adobe RGB foto¤raf alan›yla çekildiyse, dosya isminin “_MG_”
ile baﬂlar (ilk karakteri altçizgi).
ICC profili eklenmeyecektir. ICC profili CD'deki Yaz›l›m Kullan›m
K›lavuzunda (ayr› sat›lan) aç›klanm›ﬂt›r.

AF Çerçevesi ve
‹lerleme Modlar›
Vizörde 9 AF noktas› vard›r. Uygun bir
AF noktas› seçerek istenilen konu
çerçevelemesini korurken otomatik odak
ile çekim yapabilirsiniz. Ayr›ca,
AF modunu konuya uymas› için veya
istedi¤iniz bir etkiyi elde etmesi için
ayarlayabilirsiniz.
Ayr›ca, çekim koﬂullar›na ve konuya en uygun AF modunu ve
ilerleme modunu seçebilirsiniz.
Sayfan›n sa¤›ndaki
simgesi anlat›lan özelli¤in sadece
Mod kadran› (P, Tv, Av, M, B) konumuna ayarland›¤›nda
mevcut oldu¤unu belirtir.
Tam otomatik modlarda
, AF modu, AF nokta
seçimi, ölçüm modu ve ilerleme modu otomatik olarak
ayarlan›r.

<AF> otomatik odak için kullan›l›r. <MF> ise manuel odak için kullan›l›r.

AF: AF Modunun Seçilmesi
Çekim koﬂullar›na ve konuya uygun AF modunu seçer. Tam otomatik
çekim modlar›nda
en uygun AF modu otomatik olarak ayarlan›r.

Objektif odak modu dü¤mesini
<AF> konumuna ayarlay›n.

<AF.DRIVE> tuﬂuna bas›n.

AF modunu seçin.
LCD ekrana bakarken
çevirin.
ONE SHOT: Tek çekim AF
AI FOCUS: AI Focus AF
AI SERVO: AI Servo AF

kadran›n›

Sabit Konular ‹çin Tek Kare AF
Sabit konular›n çekimi için uygundur.
Deklanﬂöre yar›m basmak otomatik oda¤›
etkin hale getirir ve odak ayar›n› bir seferde
elde eder.
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde oda¤› elde
eden AF noktas› k›rm›z› renkte yan› söner
ve odak onay ›ﬂ›¤›
ayn› anda
vizörde yanar.
AF noktas›

Odak do¤rulama
›ﬂ›¤›

De¤erlendirmeli ölçüm modunda poz ayar›
odak tamamland›¤›nda ayarlan›r. ‹sterseniz
bundan sonra çekiminizi yeniden
düzenleyebilirsiniz.
Deklanﬂörü yar›m bas›l› konumda tutarsan›z
odak kilitlenir. ‹sterseniz bundan sonra
çekiminizi yeniden düzenleyebilirsiniz.

P/Tv/Av/M/B çekim modlar›nda, AF ayar›n› <AF-ON> tuﬂuna
basarak da yapabilirsiniz.
E¤er odaklama yap›lam›yorsa, odak onay› ›ﬂ›¤›
vizörde yan›p söner.
Bu durumda foto¤raf deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda bile çekilemez. Foto¤raf›
yeniden oluﬂturun ve yeniden deneyip odaklama yapmaya çal›ﬂ›n. Veya
“Otomatik Odaklama Çal›ﬂmay›nca” bölümünü (sf.84) inceleyin.
Bip sesi [ Bip sesi] menüsü kapal› [Kapal›] konuma ayarland›¤›nda
odak gerçekleﬂti¤inde bip sesi duyulmaz.

Hareketli Konular ‹çin Al Servo AF
Bu AF modu odaklanma mesafesi sürekli
de¤iﬂen konular›n çekimi içindir. Deklanﬂöre
yar›m bas›l›rken, kamera yak›nlaﬂan veya
uzaklaﬂan konuyu odaklamaya devam eder.

Poz foto¤raf›n çekildi¤i anda
ayarlan›r.
P/Tv/AV/M/B çekim modlar›nda, AF
ayar›n› <AF-ON> tuﬂuna basarak da
yapabilirsiniz.

AF nokta seçimi otomatik yap›ld›¤›nda (sf. 81), kamera odaklanmak
için önce merkez AF noktas›n› kullan›r. Spot ölçüm dairesi içinde,
Al SERVO AF modu içinde iﬂlev gören görünmeyen alt› AF noktas›
(diagramda ) vard›r. Otomatik odaklanma esnas›nda konu
merkez AF noktas›ndan kayarsa, konu bir baﬂka AF noktas›
taraf›ndan kavranana kadar odak takibi devam eder.
Manuel olarak seçilen bir AF noktas›, Al Servo AF modunda konu
odak takibi yapar.

Al Servo AF ile odaklanma gerçekleﬂti¤inde dahi bip sesi duyulmaz. Ayr›ca,
vizörde odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yanmaz.

AF Modunun Otomatik De¤iﬂimi için Al Focus AF
Al Focus AF, sabit konular hareket
etmeye baﬂlad›¤›nda AF modunu
Tek Çekim AF'den Al Servo AF'ye
otomatik olarak geçirir.
Konu Tek Çekim AF modunda
odakland›ktan sonra hareket etmeye
baﬂlarsa kamera hareketi tespit eder
ve AF modunu otomatik olarak
Al Servo AF'ye geçirir.

Al Focus AF modunda aktif Servo modu ile odaklanma gerçekleﬂtirildi¤inde,
düﬂük seviyede bir bip sesi duyulur. Vizörde odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yanmaz.

AF Noktas› Seçimi
Otomatik odaklanma için dokuz AF noktas›ndan birini seçin. Manuel
seçim ile dokuz AF noktas›ndan birini seçebilirsiniz. Ve otomatik odaklanma
ile kamera, dokuz AF noktas›ndan birini otomatik olarak seçer.
Tam otomatik modlarda
AF noktas› otomatik olarak seçilir.
AF noktas› seçilemez.

tuﬂuna bas›n
Seçilen AF noktas› vizörde ve
LCD ekranda görüntülenir.

AF noktas›n› seçin.
AF noktas› seçimi için,
kadran›n› veya
kullanabilirsiniz.

veya
tuﬂunu

Çoklu-Kontrolör ile Seçim
tuﬂu çevrildi¤inde AF nokta
seçim yönü de¤iﬂir.
tuﬂuna bas›ld›¤›nda merkez AF
noktas› seçilir.
Tuﬂa ayn› yönde basmay›
sürdürürseniz, otomatik AF seçimi
ayarlanm›ﬂ olur.
Bütün AF noktalar› yan›yorsa otomatik
AF nokta seçimi ayarlanm›ﬂ olur.

Kadran ile Seçim
AF noktas›
veya
kadran›n› çevirdi¤inizde yön
de¤iﬂtirir.
Bütün AF noktalar› yan›nca
otomatik AF nokta seçimi ayarlan›r.

AF nokta seçimi için LCD ekrana bakarken görünen simgeler ve
anlamlar› aﬂa¤›daki gibidir.
Otomatik seçim
, merkez
,
Sa¤
, üst
.
EOS uyumlu harici Speedlite’lar harici flaﬂlar› kullanarak odak
gerçekleﬂmiyorsa merkez AF noktas›n› kullan›n.

Objektifin Maksimum Diyafram ve AF Duyarl›l›¤›
Maksimum diyafram de¤eri f/5.6’dan geniﬂ olan objektifler ile
Merkez AF noktas› ile (hem yatay hem de dikey çizgilere karﬂ› duyarl›)
çapraz AF yap›labilir. Di¤er sekiz AF noktas›, yatay-çizgi veya dikeyçizgi hassasiyetine sahiptir.
Maksimum diyafram de¤eri f/2.8’den geniﬂ olan objektifler ile
Merkez AF noktas› hem yatay hem de dikey çizgilere duyarl› yüksek
duyarl›l›kl› çapraz tipte nokta gibi iﬂleyecektir. Merkez AF noktas›n›n
dikey ve yatay düzlemlerdeki hassasiyeti di¤er AF noktalar›n›nkinden
iki kat daha hassas olacakt›r. Geriye kalan AF noktas› ise yatay-çizgi
veya dikey-çizgi hassasiyetine sahiptir.
* EF28-80mm f/2.8-4L USM ve EF50mm f/2.5 Kompakt Makro objektifler
hariç.

Al Servo AF ile kullan›lan Yard›mc› AF noktalar›,
spot ölçüm dairesi içinde yer al›r ve normal AF
noktalar› gibi görüntülenmez. Bunlar aﬂa¤›da
gösterildi¤i gibi iﬂlev görürler:
Dikey-çizgi hassasiyeti, f/2.8 ve f/5.6 objektifler
ile merkez AF noktas› gibi olur.
f/5.6 objektifler için yatay-çizgi hassasiyeti.

Otomatik Odaklama Yap›lamad›¤›nda
Otomatik odak özelli¤i ﬂu tip konularda iyi sonuç vermeyebilir ve odak
onay ›ﬂ›¤›
yan›p söner:

Odaklanma güçlü¤ü çekilen konular
Düﬂük kontrastl› konular
Örn: Mavi gökyüzü, mat renkli duvarlar vb.
Az ›ﬂ›k alan konular
Aﬂ›r› parlak ve yans›ma yapan konular
Örn: Parlak gövdeli araba, vb.
Uzak ve yak›n konular›n kar›ﬂt›¤› konular
Örn: Kafesteki hayvanlar,vb.
Tekrarlanan konular
Örn: Gökdelen pencereleri, bilgisayar klavyeleri vb.
Bu tür konular› çekmek için:
1. Tek karelik AF çekimlerinde kameray› önce benzer uzakl›ktaki bir
konuya hedefleyin ve foto¤raf› yeniden oluﬂturmadan önce oda¤›
kilitleyin (sf. 50).
2. Objektif odak modu dü¤mesini <MF> olarak ayarlay›n ve manuel
odak ayar› yap›n.

MF: Manuel Odaklanma
Objektif odak modunu <MF>
konumuna getirin.
Konuya odaklan›n.
Objektif odaklanma halkas›n›, konu
vizörde net görünene kadar çevirmek
suretiyle odaklan›n.

Manuel odaklanma esnas›nda deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, odaklanma
gerçekleﬂti¤i an vizörde etkin AF noktas› ve odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yanar.

‹lerleme Modunun Seçimi
Tek kare ve sürekli olmak üzere iki ilerleme modu mevcuttur.
(Tam
Otomatik) modda uygun ilerleme modu otomatik olarak ayarlanacakt›r.

tuﬂuna bas›n.
‹lerleme modunu seçin
LCD ekrana bakarken
kadran›n› çevirin.

Tek çekim
Deklanﬂöre tam bast›¤›n›zda tek kare çekim yap›lacakt›r.
Düﬂük H›zda Ard› Ard›na Çekim (Maksimum 3.9 kare/sn)
Deklanﬂöre tam bast›¤›n›z müddetçe arka arkaya çekim
yap›lacakt›r.
Otomatik Zamanlay›c› (10 sn. erteleme)
Otomatik Zamanlay›c› (2 sn. erteleme)
Otomatik zamanlay›c› iﬂlem prosedürü hakk›nda bilgi sahibi
olmak için 102. sayfay› inceleyin.
Ard› ard›na çekim esnas›nda arabellek
haf›zas› dolarsa LCD ekranda ve vizörde
“buSY” (meﬂgul) mesaj› görünür ve çekim
Maksimum patlama
bir süreli¤ine durur. Çekilen foto¤raflar haf›za kart›na kaydedilirken daha
fazla foto¤raf çekebilirsiniz. Mümkün olan maksimum çekim say›s›n›
vizörün sa¤›ndan kontrol etmek için deklanﬂöre yar›m bas›n. Bu say›
ard› ard›na çekilebilecek maksimum çekim say›s›n› gösterir.
Vizörde ve LCD panelde kart dolu “FuLL CF” mesaj› göründü¤ünde
eriﬂim lambas›n›n yan›p sönmeyi durdurdu¤undan emin olun ve ard›nda
haf›za kart›n› de¤iﬂtirin.
Pil seviyesi düﬂük oldu¤unda ard› ard›na çekim say›s› k›smen azalabilir.
Al Servo AF modunda, ard› ard›na çekim h›z› konuya ve kullan›lan
objektife ba¤l› olarak biraz düﬂük olabilir.

Otomatik Zamanlay›c› ‹ﬂlemi
Foto¤rafta yer almak istedi¤inizde otomatik zamanlay›c›y› kullan›n.
(10 sn. zamanlay›c›) bütün çekim modlar›nda kullan›labilir.

<AF.DRIVE> tuﬂuna bas›n.
Otomatik zamanlay›c›y› seçin.
LCD panelden kontrol edin ve
kadran›n› çevirin.
10 sn. otomatik zamanlama
2 sn. otomatik zamanlama

Foto¤raf› çekin.
Konuyu odaklay›n ve deklanﬂöre tam
bas›n.
Otomatik zamanlay›c› iﬂlemini LCD
paneldeki otomatik zamanlama
lambas›, bip sesi ve geri say›m
gösteriminden (saniyelerle) kontrol
edebilirsiniz.
Çekimden iki saniye önce bip sesi
h›zlan›r ve otomatik zamanlama
lambas› yan›k kal›r.

Otomatik zamanlay›c› ile çekim yapt›ktan sonra, foto¤raf›n odak ve poz
kontrolünü yapmal›s›n›z (sf. 128).
Deklanﬂöre basarken vizöre bakmayacaksan›z, göz deste¤i kapa¤›n›
tak›n (sf. 100). Deklanﬂöre bast›¤›n›zda içeri¤e yay›lm›ﬂ ›ﬂ›k giriyorsa,
poz kayabilir.
Otomatik zamanlay›c›y› kendi foto¤raf›n›z› çekerken kullanmak için odak
kilidini (sf. 50) duraca¤›n›z noktaya yak›n bir mesafeye ayarlay›n.
Otomatik zamanlay›c›y› baﬂlad›ktan sonra iptal etmek için <AF.DRIVE>
tuﬂuna bas›n.

Geliﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlemler
P/Tv/Av/M/B çekim modlar›nda,
istedi¤iniz diyafram, enstantane
ayarlar›n› ve poz ayar› için di¤er
kamera ayarlar›n› yapabilir ve çeﬂitli
efektler yaratabilirsiniz..

Sayfan›n sa¤›ndaki simgesi anlat›lan özelli¤in sadece
Mod kadran› (P, Tv, Av, M, B) konumuna ayarland›¤›nda
mevcut oldu¤unu belirtir.
Deklanﬂöre yar›m bast›¤›n›zda zamanlay›c› iﬂlemi LCD
ekran ve vizördeki bilgileri 4 saniye
boyunca
gösterecektir
P/Tv/Av/M/B çekim modlar›nda ayarlanabilecek
iﬂlevler için “Mevcut ‹ﬂlevler Tablosunu” inceleyin.
(sf. 198)
‹lk önce açma/kapama dü¤mesini

konumuna ayarlay›n.

P: AE Program›
Kamera konu parlakl›¤›na göre enstantane ve diyafram ayarlar›n›
otomatik olarak yapar. Buna AE Program› ad› verilir.
* <P> Program anlam›ndad›r.
* AE Otomatik Pozlama anlam›ndad›r.

Mod kadran›n› <P> konumuna
getirin.
Konuya odaklan›n.
Vizörden bak›n ve seçilen AF noktas›n›
konunun üzerine hedefleyin. Daha
sonra deklanﬂöre yar›m bas›n.
Odaklamay› gerçekleﬂtiren
AF noktas› k›rm›z› renkte yanar ve
vizörün alt›ndaki odak onay ›ﬂ›¤›
yanar. (Tek Kare AF Çekimi +
otomatik AF nokta seçim modunda)
Enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
otomatik olarak ayarlanacak ve vizörde
ve LCD ekranda görüntülenecektir.

Enstantane h›z›n› ve diyafram
de¤erini kontrol edin.
Do¤ru poz enstantane h›z› ve
diyafram göstergesi yan›p sönmedi¤i
müddetçe elde edilebilir.

Foto¤raf› çekin
Foto¤raf› oluﬂturun ve deklanﬂöre
tam bas›n.

E¤er '30' ve maksimum diyafram de¤eri yan›p sönerse,
bu düﬂük pozlanma oldu¤unu belirtir. ISO h›z›n› artt›r›n
veya flaﬂ kullan›n.
E¤er “8000” ve minimum diyafram de¤er yan›p
sönüyorsa, bu aﬂ›r› pozlanman›n oldu¤unu belirtir. ISO
h›z›n› azalt›n veya objektife gelen ›ﬂ›k miktar›n› azaltmak
için bir ND filtresi (ayr› sat›l›r) tak›n.

<P> ve

(Tam Otomatik) Aras›ndaki Farklar

ayar›nda hatal› çekimleri engellemek için AF modu, ilerleme modu
ve dahili flaﬂ gibi iﬂlevler otomatik olarak ayarlan›r. Ayarlayabilece¤iniz iﬂlevler
s›n›rl›d›r. <P> ayar›nda enstantane h›z› ve diyafram de¤eri otomatik olarak
ayarlan›r. AF modunu, ilerleme modunu, dahili flaﬂ› ve di¤er iﬂlevleri istedi¤iniz
gibi ayarlayabilirsiniz

Program Kayd›rmas› Hakk›nda
Program AE modunda kameran›n pozlama de¤erini sabit tutarak
enstantane ve diyafram de¤erleri kombinasyonunu de¤iﬂtirebilirsiniz.
Buna program kayd›rma denir.
Bunu yapmak için, deklanﬂöre yar›m bas›n ve istenilen diyafram ve
enstantane ayarlar› yap›lana kadar
kadran›n› çevirin.
Program kayd›rma özelli¤i foto¤raf çekildikten sonra otomatik olarak
silinecektir.
E¤er flaﬂ kullan›lacaksa, program kayd›rma aktif olmaz.

Tv: Enstantane Öncelikli AE
Bu modda, enstantane h›z›n› siz ayarlars›n›z ve foto¤raf kameran›z
konunun parlakl›¤›na uyacak en uygun diyafram de¤erini otomatik olarak
ayarlar. Bu özelli¤e, Enstantane Öncelikli AE denir. H›zl› bir enstantane
h›z›, çabuk hareket eden bir konunun hareketini dondurabilirken ve yavaﬂ
bir enstantane h›z› konuyu bulan›klaﬂt›rarak sanki konu hareket ediyormuﬂ
izlenimi verir.
Saat de¤eri için kullan›l›r.

Donmuﬂ eylem
H›zl› enstantane h›z›

Flu çekim
Yavaﬂ enstantane h›z›

Mod kadran› <Tv> konumuna
getirin.
‹stenilen enstantane h›z›n› seçin.
LCD panele bakarken
çevirin.

kadran›n›

Konuyu odaklay›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Diyafram de¤eri otomatik olarak ayarlan›r.

Vizör ekran›na bak›n ve çekim
yap›n.
Diyafram de¤eri yan›p sönmedi¤i
müddetçe, poz ayar› do¤ru demektir.

Maksimum diyafram de¤eri yan›p sönerse, bu düﬂük
pozlanman›n oldu¤unu belirtir.
kadran›n› çevirerek diyafram de¤eri yan›p
sönmeyi durdurana kadar pozu yavaﬂ bir enstantane
h›z›na ayarlay›n veya ISO h›z›n› artt›r›n.
Minimum diyafram de¤eri yan›p sönüyorsa bu aﬂ›n
pozlanman›n oldu¤unu belirtir.
kadran›n› çevirerek diyafram› de¤eri yan›p
sönmeyi durdurana pozu kadar h›zl› bir enstantane
h›z›na ayarlay›n veya ISO h›z›n› azalt›n.

Enstantane H›z› Göstergesi
"8000" ile "4" aras›ndaki enstantane h›zlar› kesirli enstantane h›z›n›n
paydas›n› belirtir. Örne¤in, "125" 1 /125 saniyeyi belirtir. Ayr›ca, "0"5" 0.5
saniyeyi, "15" ise 15 saniyeyi belirtir.

Av Diyafram Öncelikli AE
Bu modda, istedi¤iniz diyafram de¤erini ayarlarken, kameran›z enstantane
h›z›n› konunun parlakl›¤›na en uygun ﬂekilde otomatik olarak ayarlar. Bu
özelli¤e diyafram Öncelikli AE denir.
Daha büyük bir diyafram de¤eri (küçük f/say›) portreler için ideal olan
bulan›k arka plan› sa¤layacakt›r. F/say› küçüldükçe arka plan o kadar
bulan›klaﬂacakt›r. Daha küçük bir diyafram (büyük f/say›) kullan›l›rsa, ön
plan ve arka plan odak içinde olacakt›r. f/say› ne kadar büyükse, odak
hem uzaktaki hem de yak›ndaki konular için daha berrak olacakt›r.
* <Av> Diyafram De¤eri'ni temsil eder.

Keskin arka ve ön plan
(Küçük diyafram aç›l›m›)

Flu fon
(Büyük diyafram aç›l›m›)

Mod kadran›n› <Av> konumuna getirin.

‹stedi¤iniz diyafram de¤erini
ayarlay›n.
LCD panele bakarken
kadran›n› çevirin.

Konuyu odaklay›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Enstantane h›z› otomatik olarak ayarlan›r.

Vizör ekran›na bak›n ve çekin.
Enstantane h›z› yan›p sönmedi¤i sürece
poz do¤ru demektir.

E¤er “30” enstantane h›z› yan›p sönerse, bu düﬂük
pozlanman›n oldu¤unu belirtir. Enstantane h›z› yan›p
sönmeyi b›rakana kadar
kadran›n› çevirerek daha
büyük bir diyafram de¤eri (küçük f/say›) ayarlay›n veya
ISO h›z›n› artt›r›n.
E¤er "8000" enstantane h›z› yan›p sönüyorsa bu aﬂ›r›
pozlanman›n oldu¤unu belirtir. Diyafram de¤eri yan›p
sönmeyi b›rakana kadar
kadran›n› çevirerek
daha küçük bir diyafram de¤eri (büyük f/say›) ayarlay›n
veya ISO h›z›n› azalt›n.
Diyafram De¤eri Gösterimi
f/say›’s› ne kadar büyük olursa, diyafram aç›l›m› o kadar küçük olur. Ekranda
gösterilen diyafram de¤erleri objektiftekilerden farkl› olacakt›r. Kameraya
objektif tak›l› de¤ilse, diyafram de¤eri olarak "00" ekranda görünecektir.

Alan Derinli¤i Ön ‹zlemesi
Alan derinli¤i ön izlemesi tuﬂuna basarak
o an geçerli olan diyafram ayar›n›
durdurun. Objektifteki diyafram, o anki
ayarlar› gösterece¤inden, alan›n
derinli¤ini kontrol edebilir ve vizörde
mümkün olan odak menzilini görebilirsiniz

Kullan›lan f/numaras› de¤eri yükseldikçe ön ve arka alan›n makul odaklanma
s›n›rlar› içinde kalma olas›l›¤› artacakt›r.
Alan derinli¤inin fark edilmesi zor ise
kadran›n› çevirirken alan derinli¤i
tuﬂunu bas›l› konumda tutun.
Alan derinli¤i ön izlemesi tuﬂuna basarken poz kilitlenecektir (AE kilidi).

M: Manuel Poz Ayar›
Bu modda hem enstantane h›z›n›, hem de diyafram de¤erini istedi¤iniz
ﬂekilde ayarlars›n›z. Pozu saptamak için vizördeki poz seviyesi
göstergesini referans olarak al›n veya bir pozometre kullan›n. Bu
yönteme elle poz ayar› denir.
* <M> Manuel ayar anlam›nda kullan›lmaktad›r.

Mod kadran›n› <M> seçene¤ine
getirin.
‹stenilen enstantane h›z›n› ve
diyafram de¤erini ayarlay›n.
Enstantane h›z› ayar› için
kadran›n› çevirin.
Diyafram ayar› için açma/kapama
dü¤mesini
konumuna getirin ve
kadran›n› çevirin.
Standart pozlama indeksi

Poz seviyesi göstergesi

Konuyu odaklay›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Vizörde ve LCD ekranda poz ayar›
belirecektir.
Vizörün sa¤›nda yer alan poz seviye
göstergesi
, standart poz
seviyesinden ne kadar uzakta
oldu¤unuzu görmenizi sa¤lar.

Pozu ayarlay›n.
Poz seviyesini kontrol edin ve
istedi¤iniz enstantane h›z›n› ve
diyafram de¤erini ayarlay›n.

Foto¤raf› çekin.

Ölçüm Modunun Seçimi
Dört ölçüm modu mevcuttur: De¤erlendirmeli, k›smi, spot ve merkez
a¤›rl›kl› ortalama. Tam otomatik modlarda (
) de¤erlendirmeli
ölçim otomatik olarak yap›l›r.

tuﬂuna bas›n.

Ölçüm modunu seçin.
LCD ekrana bakarken
kadran›n› çevirin.

De¤erlendirmeli Ölçüm
Bu portre çekimleri ve arkadan ayd›nlatmal›
konulara uygun, tüm çekimlerde
kullanabilece¤iniz bir ölçüm yöntemidir. Kamera
sahneye uygun pozu otomatik olarak ayarlar.
K›smi Ölçüm
Arkadan ›ﬂ›kland›rma vs. nedeniyle arka plan›n
konudan çok daha parlak oldu¤u durumlarda etkilidir.
Ölçüm merkezde a¤›rl›k kazan›r ve vizör alan›n›n
%8'ini kapsar.
Spot Ölçüm
Bir konunun veya sahnenin belirli bir k›sm›n› ölçmek
içindir. Ölçüm merkezde a¤›rl›k kazan›r ve vizör
alan›n›n %3.5'ini kapsar.
Merkez A¤›rl›kl› Ortalama Ölçüm
Ölçüm merkezde a¤›rl›k kazan›r ve daha sonra
sahnenin genelinde ortalamas› al›n›r.

Poz Telafisi Ayar›
Poz telafisi, kameran›z›n standart ayar›n› de¤iﬂtirmek için kullan›l›r.
Foto¤raf› daha parlak (artt›r›lm›ﬂ) veya daha karanl›k (azalt›lm›ﬂ )
yapabilirsiniz. Poz telafisi miktar› 1/3 ad›m art›ﬂl› ±2 ad›ma ayarlanabilir.

Mod kadran›n› <P>, <Tv> veya <Av>
konumuna çevirin.
Poz seviyesi göstergesini
kontrol edin.
Deklanﬂöre yar›m bas›n ve poz
seviyesi göstergesini kontrol edin.
Parlak foto¤raf için
artt›r›lm›ﬂ poz

Karanl›k foto¤raf için
azalt›lm›ﬂ poz

Poz telafisi miktar›n› ayarlay›n.
Açma/kapama dü¤mesini
konumuna getirin ve vizör veya LCD
ekrana bakarken
kadran›n›
çevirin.
Deklanﬂöre yar›m basarken
kadran›n› çevirin
Poz telafisi ayar›n› iptal etmek için poz
telafisi miktar›n›
konuma getirin.

Foto¤raf› çekin.
[
C.Fn II – 4: Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici] (sf. 177) [3:Devre d›ﬂ›] seçene¤i
d›ﬂ›nda bir ayara ayarlanm›ﬂsa, poz telafisi azalt›lm›ﬂ olsa bile veya flaﬂ poz
telafisi (sf. 103, 105) ayarlanm›ﬂ olsa bile foto¤raf parlak görünebilir.
Açma/kapam dü¤mesi <OFF> konumundayken bile poz telafisi miktar›
etkin olacakt›r.
kadran›n› hareket ettirmemeye ve poz telafisini kazara
de¤iﬂtirmemeye özen gösterin. Bunu engellemek için açma/kapama tuﬂunu
<ON> konumuna getirin.
Poz telafi ayar› [
Poz Telf./AEB] menüsünden de ayarlanabilir (sf. 97).

Otomatik Poz Dizeleme (AEB)
Kamera otomatik olarak arka arkaya çekilecek üç pozu 1/3 ad›m
hassasiyetinde ±2 ad›m içinde ard arda dizeler. Bu özelli¤e Otomatik
Poz Dizeleme (AEB) denir.
* AEB Otomatik Poz Dizeleme anlam›na gelir.

[Poz Tel./AEB] seçene¤ine gelin.
[
] tab ayar› alt›ndaki [Poz Tel./AEB]
seçene¤ine gelin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

AEB oran›n› ayarlay›n.

AEB miktar›

Menüden ç›kt›¤›n›zda
gösterilecektir.

AEB miktar›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin.
Poz telafi miktar›n›
kadran› ile de
ayarlayabilirsiniz. AEB poz telafisi ile
birleﬂtirildi¤inde, AEB poz telafi
miktar›n›n merkezine uygulanacakt›r.
Miktar› ayarlamak için
tuﬂuna bas›n.
ve AEB seviyesi LCD ekranda

Foto¤raf› çekin.
Odaklan›n ve deklanﬂöre tam bas›n.
Üç dizelenmiﬂ foto¤raf aﬂa¤›daki s›rayla
pozlanacakt›r: standart pozlama,
artt›r›lm›ﬂ pozlama ve azalt›lm›ﬂ
pozlama.

AEB ayar›n›n iptali
AEB miktar› gösterimi kapatmak için 1 ve 2. aﬂamay› takip edin.
E¤er açma/kapama dü¤mesini <OFF> konumuna getirseniz veya
flaﬂ patlamaya haz›r oldu¤unda AEB ayar› iptal edilir.
‹lerleme modu
konumuna ayarlanm›ﬂsa deklanﬂöre üç kez basman›z
gerekir.
ayarland›¤›nda ve deklanﬂörü tamamen bas›l› konumda
tuttu¤unuzda ard› ard›na iç tane dizelenmiﬂ poz çekilecektir.
Ard›ndan kamera çekimi durduracakt›r.
veya
ayarland›¤›nda
10 sn. veya 2 sn
AEB ile flaﬂ veya bulb pozlama ayar› kullan›lamaz.

AE Kilidi
AE kilidi, pozu odak noktas›ndan farkl› bir yerde kilitleyebilmenize olanak
tan›r. Pozu kilitlemek için
tuﬂuna bas›n ve ard›ndan istedi¤iniz
poz ayar› ile foto¤raf› yeniden oluﬂturup çekim yapabilirsiniz. Bu özelli¤e
AE kilidi denir ve arkadan ›ﬂ›k alan konular›n çekiminde etkilidir.

Konuyu odaklay›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Poz ayar› gösterilecektir.

tuﬂuna bas›n. ( 4)
ikonu vizörde yanacakt›r ve
ayar› kilitlenecektir (AE kilidi).
tuﬂuna her bas›ﬂ›n›zda, mevcut
ayar kilitleyecektir.

Foto¤raf› yeniden oluﬂturun ve çekin.
Baﬂka foto¤raflar çekerken de AE kilidini
korumak istiyorsan›z,
tuﬂunu bas›l›
tutun ve deklanﬂöre basarak bir baﬂka
foto¤raf çekin.

AE Kilidi Efektleri
Ölçüm Modu
(sf. 95)

AF Nokta Seçim Yöntemi (sf. 81)
Otomatik Seçim
Manuel Seçim
AE kilidi odaklanman›n gerçekleﬂti¤i AE kilidi seçilen AF noktas›nda
uygulan›r.
AF noktas›nda uygulan›r
AE kilidi merkez AF noktas›nda uygulan›r.

Objektifin odak mod dü¤mesi <MF> konumuna ayarland›¤›nda, AE kilidi merkez
AF noktas›nda uygulan›r.

Bulb Pozlar
Bulb ayarland›¤›nda, enstantane, deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda aç›k kal›r
ve deklanﬂör b›rak›ld›¤›nda kapan›r. Bu yönteme bulb pozlama denir.
Bulb pozlar›n› gece çekimleri, havai fiﬂek gösterileri, gökyüzü çekimleri
ve uzun enstantane gerektiren di¤er konular›n çekiminde kullan›n.

Mod Kadran›n› <B> konumuna
getirin.
‹stenen diyafram› ayarlay›n.
LCD ekrana bakarken "buLb" seçene¤ini
seçmek için
veya
kadran›n›
çevirin.

Foto¤raf› çekin.
Geçen poz süresi

Deklanﬂöre basarken poz devam
eder.
Geçen poz süresi (sn.) LCD ekranda
kalan çekim say›s› için kullan›lan
hanede gösterilir.

Bulb pozlar foto¤raf paraziti nedeni ile bozuk görüntülere yol açabilir.
[ C.Fn II -1 uzun pozlama parazit azalt›c›] seçene¤i otomatik [1: Otomatik]
veya aç›k [2: Aç›k] konumuna ayarland›¤›nda parazitlenmeyi azal›r.(sf. 176)
Bulb pozlarda, RS-80N3 Uzaktan Kumanda Kilidi veya TC-80N3
Zamanlay›c›l› Uzaktan Kumanda (her ikisi de ayr› sat›l›r) kullan›lmas›
tavsiye edilir.
Bulb pozlar bir uzaktan kumanda ( ayr› sat›l›r, sf.102) kullan›larak da
çekilebilir. Uzaktan kumandan›n aktar›m tuﬂuna bast›¤›n›zda Bulb pozlama
hemen veya 2 sn içinde baﬂlayacakt›r. Bulb pozlamay› durdurmak için
tuﬂa tekrar bas›n.

LCD Panelin Ayd›nlat›lmas›
tuﬂuna her bas›ﬂ›n›zda LCD ekran
ayd›nlatmas› ( 6) veya kapal› konumlar›
aras›nda gidip gelecektir. Bu seçene¤i
karanl›k ortamlarda LCD ekran üzerindeki
bilgileri okumak istedi¤inizde kullan›n.
Ayd›nlatma çekimden hemen sonra
otomatik olarak kapanacakt›r.

Vizör Koruyucu Kapak
Vizöre bakmadan bir foto¤raf çekerseniz, ›ﬂ›k vizör lasti¤inden girerek
pozu etkileyebilir. Bunu engellemek için kamera sap›na tak›lm›ﬂ vizör
koruyucu kapa¤›n› (sf. 23) kullan›n.

Göz deste¤ini ç›kar›n.
Göz deste¤ini alt k›sm›ndan itin.

Vizör koruyucuyu tak›n.
Koruyucu kapa¤› göz koruyucu
lastikten geçirerek monte edin.

Uzaktan Kumanda Birimi Ba¤lant›s›
Kameran›za her ikisi de ayr› sat›lan aksesuarlar olarak RS-80N3 Uzaktan
Kumanda Birimi veya TC-80N3 Zamanlay›c›l› Uzaktan Kumanda Birimi
veya N3-tipi giriﬂi donan›ml› EOS aksesuar›n› kameran›za monte edebilir
ve çekim yapabilirsiniz.
Aksesuarla birlikte iﬂlem yapabilmek için lütfen aksesuar›n kullan›m
k›lavuzunu okuyun.

Giriﬂ kapa¤›n› aç›n.
Kabloyu uzaktan kumanda giriﬂe
ba¤lay›n.
ﬁekilde gösterildi¤i gibi kabloyu
kameran›n uzaktan kumanda birimi
giriﬂine tak›n.
Ba¤lant›y› kesmek için kablonun
gümüﬂ k›sm›n› tutun ve çekin.

Ayna Kilidi
Otomatik zamanlay›c› veya Uzaktan Kumanda kamera sars›nt›lar›n›
engellese dahi ayna kilidi, yak›n çekimlerde veya bir süper telefoto
objektifi kullan›ld›¤›nda ortaya ç›kan ve foto¤raf› bulan›klaﬂt›ran ayna
titreﬂimlerini ve sars›nt›lar›n› önler.
[ C.Fn III - 6: Ayna kilidi] ayar› çekim yap›labilir. [1: Etkin]
(sf. 180) ayar›nda ayna kilidi ile çekim yapmak mümkün olur.

Konuya odaklan›n, deklanﬂöre tam bas›n ve serbest
b›rak›n.
Ayna kilitlenecektir.

Deklanﬂöre tekrar tam bas›n.
Foto¤raf çekilir ve ayna aﬂa¤› iner.
Güneﬂli bir günde kumsal veya kayak pisti gibi parlak ›ﬂ›k alt›nda,
foto¤raf› ayna kilidini etkinleﬂtirdikten sonra çekin,
Ayna kilidi etkinken, kameran›n objektifini güneﬂe do¤ru tutmay›n.
Güneﬂ ›s›s› deklanﬂör perdelerine zarar verebilir.
Bulb pozlar›, otomatik zamanlay›c› ve ayna kilidi kombinasyonu
ile birlikte kullan›yorsan›z deklanﬂörü tam bas›l› konumda tutun
(otomatik zamanlay›c› gecikme süresi + bulb pozu süresi).
Deklanﬂörü 2-sn./10 sn. otomatik zamanlay›c› geri say›m›nda
serbest b›rak›rsan›z deklanﬂörün serbest b›rak›ld›¤›n› belirten
bir uyar› sesi duyulur. Bu deklanﬂörün gerçekten serbest kald›¤›
anlam›na gelmez ve foto¤raf çekilmez.

Çekim yap›labilir [1:Etkin] ayar›nda ilerleme modu sürekli
ayar›nda olsa dahi tek tek çekim mümkün olur.
Otomatik zamanlay›c›
veya
konumuna ayarland›¤›nda,
foto¤raf s›ras›yla 10 sn. veya 2 sn. gecikmeli olarak çekilir.
Ayna kilidi, kilitlendikten 30 saniye sonra otomatik olarak iptal
olur. Deklanﬂöre tekrar tam bas›ld›¤›nda ayna tekrar kilitlenir.
Aynay› kilitleyebilir ve uzaktan kumanda ile (ayr› sat›l›r sf. 102)
çekim yapabilirsiniz. RC-1 Uzaktan Kumanda ile çekimde 2
saniye gecikme ayarlanmas› tavsiye edilir.

Uzaktan Kumandal› Çekim
RC-1 veya RC-5 Uzaktan Kumanda ile (her
ikisi de ayr› sat›l›r) kameradan yaklaﬂ›k 5 m
uzakl›ktan çekim yapabilirsiniz. RC-1 ile
hemen çekim yapabilir veya 2 sn gecikmeli
çekim yapabilirsiniz ve RC-5 ile 2 saniye
gecikmeli çekim yapabilirsiniz.

Konuya odaklan›n.
Objektif odak modunu <MF> konumuna
ayarlay›n.
<AF> ile de çekim yap›labilir.

<AF-DRIVE> dü¤mesine bas›n.
Otomatik zamanlay›c›y› seçin.
LCD panele bak›n ve
veya
seçmek için
kadran›n› çevirin.

Uzaktan kumandan›n aktar›m tuﬂuna
bas›n.

Uzaktan
kumanda
sensörü

Uzaktan kumanday› kameran›n uzaktan
kumanda sensörüne do¤ru çevirin ve
aktar›m dü¤mesine bas›n.
Otomatik zamanlay›c› lamba yanar ve
foto¤raf çekilir.

Belir türde floresan ›ﬂ›klar›n›n yan›nda kamera iﬂleminde hata
olabilir. kablosuz uzaktan kumada esnas›nda kameray› floresan
›ﬂ›ktan uzak tutmaya çal›ﬂ›n.

Flaﬂl› Foto¤rafç›l›k
EOS'a uyumlu, EX-serisi Speedlite'lar.
Temel olarak kolay iﬂlemlerde kullan›lan dahili flaﬂ gibidir.
EX serisi Speedlite (ayr› sat›l›r) flaﬂ ile, flaﬂl› foto¤rafç›l›k flaﬂs›z
normal çekim kadar kolay olur.
Detayl› bilgi için EX-serisi Speedlite'›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin. Bu
kamera EX serisi Speedlite'lar›n tüm özelliklerini kullanabilen A Tipi bir
kamerad›r.

Shoe-mount Speedlites

Macro Lites

FE Kilidi
Bu, konunun belli bir bölümü için uygun bir flaﬂ pozu elde etmenizi
sa¤lar. Vizör merkezine konuyu kadrajlay›n, ard›ndan
tuﬂuna
bas›n ve foto¤raf› çekin.

Flaﬂ Poz Telafisi
Normal poz telafisinde oldu¤u gibi flaﬂ için poz telafisi ayar› yapabilirsiniz.
Flaﬂ poz telafisi ayar›n› 1/3 durakl› art›ﬂlarla +-2 aral›¤›nda ayarlayabilirsiniz
(kamera ile).
Kameran›n ISO
tuﬂuna bas›n, ard›ndan LCD panel veya LCD
monitörden bakarken
kadran›n› çevirin.
EX-serisi d›ﬂ›ndaki Canon marka Speedlite'lar.
EZ/E/EG/ML/TL-serisi Speedlite'lar TTL veya A-TTL otomatik flaﬂ
moduna ayarland›¤›nda, flaﬂ patlamaz. Çekim öncesinde kameran›n
çekim modunu <M> (manuel poz) veya <Av> (diyafram öncelikli AE)
konumuna ayarlay›n ve diyafram ayar›n› yap›n.
Manuel flaﬂ moduna sahip bir Speedlite kullan›yorsan›z, manuel flaﬂ
modu ile çekim yap›n.

Canon Üretimi Olmayan Flaﬂ Birimleri
Yavaﬂ Senkron
Kameran›z kompakt, Canon üretimi olmayan flaﬂ üniteleri ile 1/200 sn.
veya daha yavaﬂ enstantane h›zlar›nda senkronize olabilir. Büyük
stüdyo flaﬂlar› ile kullan›ld›¤›nda senkron h›z› 1/60 sn. veya1/30 sndir.
Flaﬂ› test ederek flaﬂ›n kamera ile düzgün bir ﬂekilde senkronize kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n› mutlaka kontrol edin.
PC Giriﬂi
Foto¤raf kameran›z›n PC ç›k›ﬂ›, senkron
kablosu olan flaﬂ üniteleri için kullan›labilir.

Kameran›n PC terminalinin kutup özelli¤i
olmad›¤›ndan herhangi bir senkron
kablosunu ba¤layabilirsiniz.
Live View Çekim için Önlemler
L‹ve View çekimde Canon marka olmayan bir flaﬂ kullan›ld›¤›nda,
[L‹ve View iﬂlevi ayarlar›] menüsünü [Sessiz çekim] seçene¤ini
[Devre d›ﬂ›] konumuna getirin ayarlay›n. Flaﬂ bu ayar [Mod 1] veya
[Mod 2] konumuna ayarland›¤›nda çal›ﬂmaz.

Kamera baﬂka bir kamera için tasarlanm›ﬂ flaﬂ birimi veya flaﬂ
aksesuar› ile kullan›rsa, kamera düzgün çal›ﬂmayabilir ve hatta
bozulabilir.
Kameran›n PC ç›k›ﬂ›n› 250 V veya daha yüksek voltajla çal›ﬂan
flaﬂ birimlerine ba¤lamay›n.
Kameran›n aksesuar aya¤›na yüksek voltajl› flaﬂ birimi monte
etmeyin. ‹ﬂlem gerçekleﬂmeyebilir.
Kameran›n aksesuar aya¤›na monte edilmiﬂ bir flaﬂ ile kameran›n
PC ç›k›ﬂ›na ba¤lanm›ﬂ bir baﬂka flaﬂ ayn› anda çal›ﬂabilir.

Flaﬂ Ayar›
Kamera taraf›ndan kontrol edilen bir EX-serisi Speedlite (örne¤in 580EX
II ve 430EX II) tak›ld›¤›nda Speedlite'›n flaﬂ modu, ve Özel flaﬂ Ayar
iﬂlevleri gibi flaﬂ ayarlar›n› ayarlamak için kameran›n menü ekran›n›
kullanabilirsiniz.
Önce kameraya Speedlite flaﬂ› tak›n ve Speedlite'› aç›n.
Kameran›n hangi Speedlite ayarlar›n› ayarlayabildi¤i hakk›nda detayl›
bilgi edinmek için Speedite'›n kullan›m k›lavuzunu da inceleyin.

Flaﬂ ‹ﬂlevi Ayarlar›
[External Speedlite control]
seçene¤ine gelin.
tab ayar› alt›ndaki [External
speedlite control] seçene¤ine gelin
ve tuﬂuna bas›n.
[Flash funnction settings] ayar›n› seçin.
[Flash function setting] seçene¤ine
gelmek için
kadran›n› çevirin ve
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

‹ﬂlev ayarlar›n› yap›n.
Bir flaﬂ ayar› belirlemek için
kadran›n› çevirin ve istedi¤iniz gibi
ayarlay›n. ‹ﬂlem prosedürü bir menü
iﬂlevi ile ayn›d›r.
Ekranda, ayarlanabilir baﬂl›klar ve
görüntülenenler, kullan›lan flaﬂ moduna,
flaﬂ Özel ‹ﬂlev ayarlar›na vb. ba¤l›
olarak de¤iﬂir.
3. aﬂamada <INFO> tuﬂuna bas›ld›¤›nda, ayarlar› fabrika
ayar›na evirebilirsiniz.
Kamera ile ayarlanamayan bir EX-serisi Speedlite ile, [Flaﬂ
‹ﬂlev Ayarlar›] için [Flaﬂ poz telafisi], [E-TLL II] ve [Flaﬂ
Patlamas›] ayarlanabilir.
(Baz› EX-serisi Speedlite'lar ile ayn› zamanda [Deklanﬂör senk.] ayarlanabilir.)

Normal flaﬂ pozlar›nda [De¤erlendirmeli] konumuna ayarlay›n.
[Ortalama] ayarland›¤›nda, flaﬂ pozu ölçülen tüm sahne ile harici
flaﬂ ölçümünün ortalamas›n› alacakt›r. Flaﬂ poz telafisi sahneye
ihtiyaçlar›na göre kullan›laca¤›ndan, ileri seviyedeki kamera
kullan›c›lar› içindir.

Flaﬂ C.Fn Ayarlar›
[Flaﬂ C.Fn ayarlar›] seçene¤ine gelin.
kadran› ile [Flash C.Fn ayarlar›]
seçene¤ine gelin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Flaﬂ iﬂlevini istedi¤iniz gibi ayarlay›n.
kadran›n› çevirerek iﬂlev numaras›n›
seçin, ard›ndan iﬂlevi ayarlay›n. ‹ﬂlem
prosedürü kameran›n Özel Ayar ‹ﬂlevleri
gibidir (sf. 172).

Speedlite Özel ‹ﬂlev Ayarlar›n›n ‹ptali
1. aﬂamada [Tüm Speedlite C.Fn'lerini Sil] seçene¤ine gelerek bütün
Speedlite Özel ‹ﬂlev ayarlar›n› temizleyin ([C.Fn-0: Mesafe göstergesi]
hariç).

EX-serisi Speedlite kullan›l›yor ve Speedlite Özel Ayar ‹ﬂlevleri
[Flaﬂ ölçüm modu] seçene¤i [TTL(otomatikflaﬂ)] seçene¤ine
ayarlanm›ﬂsa, flaﬂ her zaman tam ç›k›ﬂta patlar.

Live-View Çekim Ve
Video Çekim
Gerçek zamanl› bir foto¤raf› kameran›n LCD ekran›nda veya
kiﬂisel bilgisayar›n›zda izlerken çekim yapabilirsiniz. Buna
“live-view çekim” denir. Hem foto¤raf hem de video çekim
yapabilirsiniz.

1920 x 1080 boyutunda (Full HD kalite sinde) video
çekim yap›l›rken, yüksek kapasiteli, gerçek okuma/
yazma h›z› en az 8 MB/sn. olan bir kart kullan›n.
1920 x 1080 video çekimde düﬂük yazma h›z›na sahip bir
kart kullan›ld›¤›nda, video çekim düzgün kaydedilemeyebilir.
Ayr›ca, video çekimlerinizi düﬂük bir okuma/yazma h›z›na
sahip bir kartta izlerseniz video çekim düzgün görünmeyebilir.
Kart›n okuma/yazma h›z›n› kontrol etmek için kart üreticisinin
web sitesini inceleyin.

Uzaktan Kumanda ile Live View Çekim
Bilgisayar›n›za size verilen EOS Utility yaz›l›m› yükledikten
sonra, kameray› bilgisayara ba¤layabilir ve kamera vizörü
yerine bilgisayar ekran›ndan izlerken çekim yapabilirsiniz.
Detayl› bilgi için, (ayr› sat›lan) Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzunu
inceleyin.

Live-View Çekim'e Haz›rl›k
Bu ayar Live View foto¤raf çekimi içindir. Video çekim için 121. sayfay›
inceleyin.

Çekim modunu ayarlay›n.
ﬁu modlardan birini seçin:
P/Tv/Av/M/B

[Live View/Video iﬂlev ayarlar›]
seçene¤ine gelin.
tab ayar› alt›ndaki [Live View/
Video iﬂlev ayarlar›] seçene¤ine
gelin ve tuﬂuna bas›n.

[LV iﬂlev ayar›] seçene¤ine gelin.
kadran› ile [LV iﬂlev ayar›] seçene¤ine
gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
“LV” Live View anlam›na gelir.

[Live View iﬂlev ayar›] seçene¤ine
gelin.
kadran› ile [Sadece foto¤raf]
seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna
bas›n.
[Foto¤raf+Video çekimi] ile ilgili detaylar
için 121. sayfay› inceleyin.

[Ekran ayarlar›] seçene¤ine gelin.
kadran› ile [Foto¤raf gösterimi]
seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna
bas›n.
3. aﬂaman›n ekran› tekrar görüntülenir.
Bu iﬂlev ile ilgili detaylar için bir sonraki
sayfay› inceleyin.

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
dü¤mesine bas›n.
LCD ekranda Live View foto¤raf
görüntülenir.
LCD ekran› kapatmak için tekrar
tuﬂuna bas›n ve L‹ve View çekimden
ç›k›n.

[Ekran ayarlar›] Hakk›nda
LCD monitörün foto¤raf parlakl›¤›n› seçebilirsiniz.
Foto¤raf gösterimi
Foto¤raf çekiminde, foto¤raf görmeyi kolaylaﬂt›rmak için standart
parlakl›kta görüntülenir.
Poz simülasyonu
Foto¤raf çekiminde, Live View foto¤raf çekmiﬂ oldu¤unuz foto¤raf›n
parlakl›k seviyesini en gerçekçi ﬂekilde yans›tacakt›r. Poz telafisi
ayar› yap›ld›¤›nda, foto¤raf parlakl›k ayar› da buna göre de¤iﬂir.
Video çekim gösterimi
Video çekimlerde, foto¤raf standart parlakl›kta gösterilir ve alan
derinli¤i [Foto¤raf gösterimi] seçene¤inden daha geniﬂ olur.
Foto¤raf›n kapsam› da seçilmiﬂ video çekim kay›t boyutu oran›na
göredir. (Ekran›n üstünde, alt›nda, solunda ve sa¤›ndaki yar› saydam
maske kay›tl› video çekimde görünmez.) [Video Çekim gösterimi]
ayar› yap›ld›¤›nda dahi, deklanﬂöre tam basarak foto¤raf çekimi
yap›labilir. Enstantane h›z›, diyafram ve ISO h›z› ayar› otomatik
olarak yap›l›r.
Live View çekim esnas›nda kameray› do¤rudan güneﬂe
do¤rultmay›n. Güneﬂ ›s›s› kameran›n iç parçalar›na zarar verebilir.
Live View çekim kullan›m› ile ilgili notlara ulaﬂmak için
125-126. sayfalar› inceleyin.
Tam otomarik modlarda da
yap›labilir (sf. 121).

foto¤raf ve video çekimi

Çekim
Live View çekim, kamera ile mesafesi de¤iﬂmeyen sabit konular›n
çekiminde etkilidir. Kameray› tutarak kullan›yor ve LCD ekrandan
izlerken çekim yap›yorsan›z, kamera sars›nt›s› foto¤rafta flulu¤a neden
olabilir. Tripod kullanman›z› tavsiye ederiz.
Odaklanmak için AF kullan›n.
<AF-ON> tuﬂuna bas›n.
Kamera mevcut AF modu ile
odaklanacakt›r (sf. 113).

Foto¤raf›n çekin.
Deklanﬂöre tam bas›n.
Foto¤raf çekilecek ve LCD ekranda
gösterilecektir.
Foto¤raf›n geri izlenmesi tamamland›¤›nda
kameran›z otomatik olarak Live View
çekime geri dönecektir.

Live View Çekim ‹ﬂlemleri
Vizörden yap›lan normal çekimde oldu¤u gibi, Live View foto¤raf
görüntülenirken ayarlar› de¤iﬂtirmek ve foto¤raflar› izlemek için
kamera tuﬂlar›n› kullanabilirsiniz.
<AF-DRIVE> veya <ISO
> dü¤mesine bast›¤›n›zda, LCD
monitördeki ayarlar› görüntüleyebilir ve de¤iﬂtirebilirsiniz. L‹ve
View çekim esnas›nda, ölçüm modu, geçerli ölçüm modu ayar›ndan
ba¤›ms›z olarak, de¤erlendirmeli ölçüme ayarlanacakt›r.
Alan derinli¤ini kontrol etmek için alan derinli¤i izleme tuﬂuna bas›n.
Görüntülenen foto¤raf parlakl›¤› sonuç foto¤raftaki gerçek parlakl›¤a
yak›n olacakt›r.
Ard› ard›na çekim esnas›nda ilk çekim için kullan›lan poz ayar›
akabinde yap›lacak çekimlere de uygulanacakt›r.

<MENU> tuﬂuna bas›ld›¤›nda menü ekran› görünecek ve böylelikle
menü iﬂlevleri ayarlanabilecektir. <MENU> tuﬂuna tekrar basarsan›z
L‹ve View foto¤rafa geri dönülür. [ : Toz Temizlik Verisi],
[ : Sensör Temizli¤i], [ Ayarlar› Temizle] veya [
Firmeware Ver.] seçildi¤inde, Live View çekim sonland›r›l›r.

Live View Çekimle Pil Ömrü
S›cakl›k
Olas› Çekimler

23ºC / 73ºF
Yaklaﬂ›k 200

0º C / 32º F
Yaklaﬂ›k 180

Yukar›daki sonuçlar tam ﬂarjl› LP-E6A pil ile ve CIPA
(Camera & Imaging Products Association) test standartlar›na göre
elde edilmiﬂtir.
Ard› ard›na Live View çekim 23ºC/73ºF s›cakl›¤›nda ** saat, 0ºC/32ºF
s›cakl›¤›nda ** saattir (tam ﬂarjl› LP-E6 ile)

Foto¤raf›n görünüm alan› yaklaﬂ›k %100'dür.
Kamera uzun süre iﬂlem yapmad›¤›nda, kamera [ Otomatik
kapanma] ayar› ile otomatik olarak kapan›r (sf. 44). [ Otomatik
kapanma] ayar› kapal› [Kapal›] konumuna getirildi¤inde,
30 dakika sonra Live View çekim durur (kamera aç›k kal›r).
K›lavuz görüntülenebilir. [ Live View/Video iﬂlev ayarlar›]
menüsü alt›ndaki [K›lavuz gösterimi] ayarlar›n›n [K›lavuz#1]
veya [K›lavuz#2]seçene¤i belirlenebilir..
[ Live View iﬂlev ayarlar›] alt›ndaki [Ölçüm zamanlay›c›s›]
ayar›ndan AE kilidi ayar›n›n ne kadar süre korunaca¤›n› ayarlayabilirsiniz.
Flaﬂl› çekim yap›ld›¤›nda sanki iki çekim yap›lm›ﬂ izlenimi oluﬂur.
Ancak tek bir foto¤raf çekilir.
Kameran›z› size kameran›zla verilen video kablosuyla veya
HDMI kablosuyla (ayr› sat›l›r) televizyona ba¤layabilir ve
foto¤raflar›n›z› TV ekran›nda izleyebilirsiniz (sf. 139-140).
Live View çekimde uzaktan kumanda (ayr› sat›l›r) kullanabilirsiniz
(sf. 102).

Bilgi Gösterimleri Hakk›nda
<INFO.> tuﬂuna her bas›ﬂ›n›zda ekrandaki bilgi göstergesi de¤iﬂir.
Beyaz Ayar›
Ekran ayar›
Foto¤raf gösterimi
Poz simülasyonu
Video çekim gösterimi
Resim Stili
AF modu
H›zl› mod
Live mod
Live yüz tespiti modu
‹lerleme modu
Video çekim kay›t boyutu
Foto¤raf kay›t kalitesi
Enstantane h›z›
Diyafram

Video çekim süresi
AF noktas› (H›zl› mod)
Büyütme çerçevesi
Histogram
AE kilidi
AEB
FEB
Flaﬂ Haz›r
Pil kontrolü
Vurgulama tonu önceli¤i
ISO h›z›
Kalan çekim say›s›
Flaﬂ poz telafisi
Poz seviyesi göstergesi/AEB menzili

Gösterge sadece geçerli olan ayarlar› gösterir.

simgesi hakk›nda
Live View çekim güneﬂ alt›nda veya di¤er yüksek ›s›l› ortamlarda
yap›l›rsa, ekranda (kamera yüksek iç ›s›s› uyar›s›) görünür.
L‹ve View çekim, yüksek s›cakl›kta devam ederse, foto¤raf
kalitesinde bozulma olabilir. Ekranda uyar› simgesi görünürse
Live View çekimi durdurun.
Hard disk tipi bir kart kullan›yorsan›z ve ekranda
uyar›
simgesi görüntüleniyorken L‹ve View çekime devam ediyorsan›z,
kameran›n iç ›s›s› daha çok yükselecek ve Live View çekim
otomatik olarak duracakt›r. Kameran›n iç ›s›s› düﬂene kadar Live
View çekim yap›lmaz.
Sayfa 108'de 5. aﬂamada aç›klanan [Poz Simülasyonu]
ayarland›¤›nda histogram ve
simgesi görüntülenir.
yan›p sönerse, bu L‹ve View foto¤raf›n düﬂük veya yüksek
ayd›nlatma koﬂullar› nedeniyle uygun parlakl›kta gösterilmedi¤ini
gösterir. Ancak, çekilen foto¤raf poz ayar›n› yans›tacakt›r.
Flaﬂ kullan›ld›¤›nda veya bulb ayar› yap›ld›¤›nda
simgesi ve
histogram (size yol göstermesi için) gri renkte görünür. Histogram
düﬂük veya parlak ›ﬂ›kland›rmal› ortamlarda düzgün bir ﬂekilde
görüntülenemez.

Odaklanma ‹çin AF Kullan›m›
AF Modunu Seçin
Üç adet AF modu mevcuttur: [H›zl› Mod], [Live Mod] (sf. 115) ve [Live
mod] (yüz tespiti) (sf. 116).
Net odaklanma elde etmek istiyorsan›z, objektif odak modunu <MF>
konumuna getirin, foto¤raf› büyütün ve manuel odaklan›n (sf. 119).

AF modunu seçin.
[ :Live View/Video iﬂlev ayarlar›]
baﬂl›¤›ndan [AF modu] ayar›n› seçin.
L‹ve View çekim ekranda görüntülenirken,
<AF-DRIVE> dü¤mesine bas›ld›¤›nda,
AF modunu
kadran›yla da
seçebilirsiniz.

H›zl› Mod
Tek Çekim AF modunda (sf. 79) odaklanmak için kullan›lan AF sensörü,
vizör çekimindeki ile ayn›d›r.
‹stedi¤iniz alana h›zla odaklanabilirsiniz ancak AF iﬂlemi esnas›nda
Live View foto¤raf k›sa süre kesintiye u¤rar.
AF noktas›

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
LCD ekranda Live View foto¤raf
görünür.
Ekrandaki küçük kutu AF çerçevesidir
ve büyük kutu da büyütme çerçevesidir.

Büyütme çerçevesi

Odaklanaca¤›n›z AF noktas›n› seçin.
<AF*DRIVE> tuﬂuna bas›n ve AF
noktas›n› seçmek için
tuﬂuna bas›n.
tuﬂunu ayn› yönde uzun süre
basarsan›z, manuel ve AF nokta seçimi
aras›nda geçiﬂ yapar.

Konuya odaklan›n.
Seçilen AF noktas›n› konuya çevirin ve
<AF-ON> tuﬂunu bas›l› tutun.
Live View foto¤raf kapan›r, refleks aynas›
geri çekilir ve AF baﬂlar.
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde bip sesi
duyulur ve Live View foto¤raf yeniden
görünür.
Odaklanmada kullan›lan AF noktas›
k›rm›z› renkte görüntülenir.

Foto¤raf› çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n, ard›ndan
foto¤raf› çekmek için deklanﬂöre bas›n
(sf. 110)

Otomatik odaklanma esnas›nda foto¤raf çekilemez. Live View
foto¤raf ekranda göründü¤ünde foto¤raf çekin.
Otomatik odak, RS-80N3 uzaktan kumanda veya TC-80N3
Sayaç Uzaktan Kumandas› ile (her ikisi de ayr› sat›l›r) ayarlanamaz.

Live Mod
Odaklanma için foto¤raf sensörü kullan›l›r. Live View foto¤raf ile AF
gösterilir ancak AF iﬂlemi H›zl› modan daha yavaﬂ olacakt›r. Ayn›
ﬂekilde, odaklanma da H›zl› moddakinden daha zor olacakt›r.

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
LCD ekranda Live View foto¤raf
görünür.
Ekranda
AF noktas› görünür.

AF noktas›n› hareket ettirin.
AF noktas›

AF noktas›n› odaklanmak istedi¤iniz
yere hareket ettirmek için
dü¤mesini de kullanabilirsiniz
(foto¤raf kenarlar›na gitmez).
tuﬂuna bas›ld›¤›nda AF noktas›
merkeze geri döner.

Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya yöneltin ve
otomatik odaklanma için <AF-ON>
tuﬂuna bas›n.
Odak gerçekleﬂti¤inde AF noktas› yeﬂil
renkte yanar ve bip sesi duyulur.
Odak gerçekleﬂmezse AF noktas›
turuncu renkte yanar.

Foto¤raf› çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n ve foto¤raf›
çekmek için deklanﬂöre tam bas›n
(sf. 110).

Live

(Yüz Tespiti) Modu:

L‹ve modu ile ayn› AF yöntemini kullan›r, insan yüzü tespit edilir ve
odaklan›l›r. Kameray› insan yüzüne çevirin.

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
LCD ekranda Live View görünür.
Yüz seçildi¤inde, odaklan›lacak yüz
üzerinde
çerçevesi görünür.
Birden fazla yüz tespit edildi¤inde,
görüntülenir.
çerçevesini hedef yüz
üzerine getirmek için
tuﬂunu kullan›n.

Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya yöneltin ve otomatik
odaklanma için <AF-ON> tuﬂuna bas›n.
Odak gerçekleﬂti¤inde AF noktas› yeﬂil
renkte yanar ve bip sesi duyulur.
Odak gerçekleﬂmezse AF noktas› turuncu
renkte yanar.
Yüz tespit edilemediyse,
noktas›
odaklanmak için merkezde sabitlenir.

Foto¤raf› çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n ve foto¤raf›
çekmek için deklanﬂöre tam bas›n
(sf. 110).

Odak kayarsa yüz tespiti yap›lamaz. Objektif, objektifin odak
dü¤mesi <AF> konumuna ayarlanm›ﬂ oldu¤unda dahi manuel
odaklanma yapabilirse, kaba bir odak ayar› elde etmek için
odaklanma halkas›n› çevirin. Yüz tespit edilecek ve ekranda
görüntülenecektir.
‹nsan yüzünden baka bir nesne bir yüz olarak alg›lanabilir.
Yüz foto¤rafta çok küçük veya büyükse, çok parlak veya
karanl›ksa, yatay veya diagonal yerleﬂmiﬂse veya k›smen
görünmüyorsa yüz tespiti yap›lamayabilir.
odaklama çerçevesi foto¤raf›n sadece bir k›sm›n› kaplayabilir.
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, Live moda geçer (sf. 115). Bir baﬂka
AF çerçevesine geçmek için
tuﬂuna bas›n.
tuﬂuna
tekrar bas›ld›¤›nda, Live
(yüz tespiti) moduna geri döner.
Foto¤raf›n kenar›nda yer alan bir yüzün AF çerçevesi içine
al›nmas› mümkün olmad›¤› için,
gri renkte gösterilir.
<AF-ON> tuﬂuna bas›ld›¤›nda odaklanmak için merkez AF
noktas›
kullan›l›r.

Live Mod ve Live

(Yüz Tespiti) Modu Hakk›nda Notlar

AF iﬂlemi
Odaklanma biraz zaman alabilir.
Odaklanma gerçekleﬂtikten sonra bile, tekrar <AF-ON> tuﬂuna
bas›ld›¤›nda objektif oda¤a tekrar geri dönecektir.
AF iﬂlemi esnas›nda ve sonras›nda foto¤raf parlakl›¤› de¤iﬂebilir.
Foto¤raf›n ›ﬂ›k kayna¤› de¤iﬂiklik gösteriyorsa ekran titreyebilir.
Bu durumda Live View çekimi durdurun ve tasarlanan ›ﬂ›k ortam›
haz›r oldu¤unda tekrar baﬂlay›n.
Live modunda
tuﬂuna bas›l›rsa, AF noktas› alan› büyütülür.
Büyütülmüﬂ gösterimde odaklanma güç oluyorsa, normal
gösterime geri dönün ve otomatik odaklan›n. Normal ve
büyütülmüﬂ izleme aras›nda AF h›z› fark› olabilir.
Live modunun normal gösteriminde otomatik odaklan›r ve sonra
foto¤raf› büyütürseniz odak kayabilir.
Live
modunda,
tuﬂuna bas›ld›¤›nda foto¤raf büyütülmez.

Live Mod ve Live

(Yüz Tespiti) Modu Hakk›nda Notlar

Canl› mod ile AF aﬂa¤›da belirtilen durumlarda odaklanamayabilir:
Gökyüzü ve parlak renkli yüzeyler gibi düﬂük kontrastl› konular.
Düﬂük ›ﬂ›kland›rmal› konular.
Sadece yatay yönde kontrasta sahip çizgili veya desenli
zeminler.
Düﬂük ayd›nlatmal› ortamlarda parlakl›k, renk ve desen ayar›
de¤iﬂen konular.
Gece sahneleri veya gece çekilen portreler
Floresan ›ﬂ›¤› alt›nda veya foto¤raf titriyorsa.
Çok küçük konular.
Iﬂ›¤› güçlü yans›tan konular.
Hem yak›n hem de uzaktaki, AF noktalar› ile çevrelenmiﬂ konular.
Örne¤in, kafesteki bir hayvan.
AF çerçevesi içinde hareket etmeyi sürdüren ve kamera sars›nt›s›
veya konudaki fluluk nedeniyle sabitlenemeyen konular.
Kameraya yaklaﬂan/uzaklaﬂan konular.
Oda¤›n aﬂ›r› d›ﬂ›nda kalan bir konu için AF kullan›ld›¤›nda.
Yumuﬂak odak objektifi ile yumuﬂak odakl› foto¤raf çekerken.
Özel bir efekt filtresi kullan›l›rken.
Live modda veya Live (yüz tespiti) modunda, periferideki
bir konu çekilmek isteniyorsa ve hedef odak dahilinde de¤ilse,
odaklanmak için konu üzerine merkez AF noktas›n› kadrajlay›n,
ard›ndan foto¤raf› çekin.
Harici Speedlite, AF-yard›mc› ›ﬂ›¤›n› yaymaz.
Otomatik odak, RS-80N3 Uzaktan Kumanda Dü¤mesi be TC-80N3
Sayaç Uzaktan Kontrolörü (her ikisi de ayr› sat›l›r) üzerindeki
dü¤me ile çal›ﬂmaz.

Manuel Odaklanma
Foto¤raf› büyütün ve manuel olarak odaklan›n.
Odak modunu <MF> konumuna getirin.
Odak ayar› için objektifin odak halkas›n›
çevirin.
Odaklanma çerçevesini odaklanmak
istedi¤iniz konuma getirin.
Odak çerçevesini ilerletmek için
tuﬂuna bas›n.
Merkez odak noktas›na ilerlemek için
tuﬂuna bas›n.
Büyütme çerçevesi

Foto¤raf› büyütün.
tuﬂuna bas›n.
Odaklanma çerçevesi içindeki alan
büyütülür.
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda gösterge
format› aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi de¤iﬂir.
5x_10x_Normal görüﬂ

AE kilidi
Büyütülmüﬂ alan
Büyütme

Manuel odaklan›n.
Büyütülmüﬂ foto¤raf› bakarken
odaklanmak için objektifin odak
halkas›n› çevirin.
Odaklanma gerçekleﬂtikten sonra tam
görüﬂe geri döndükten sonra
tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf› çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n, ard›ndan
foto¤raf› çekmek için deklanﬂöre bas›n
(sf. 110).

Sessiz Çekim Hakk›nda
[ Live View/Video iﬂlev ayarlar›]
menüsünün [Sessiz çekim] ayarlar› için
gereken yönergeler aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.

Mod 1
Çekim sesi Live View çekimdekinden daha az olacakt›r. ‹lerleme
modu ayar›
konumuna ayarland›¤›nda, yaklaﬂ›k 3 fps ard›
ard›na çekim yapmak mümkündür.
Mod 2
Deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda sadece tek bir çekim yap›l›r. Deklanﬂör
bas›l› tutuldu¤unda di¤er kamera iﬂlemleri durdurulur. Ard›ndan tekrar
deklanﬂöre yar›m basarsan›z di¤er kamera ayarlar› tekrar devreye
girer ve kamera sesi ancak bu zaman duyulur. ‹ﬂlemlerdeki kar›ﬂ›kl›k
çekim sesini erteleyerek çözülebilir. ‹lerleme modu ard› ard›na çekim
olarak ayarland›¤›nda dahi bu modda sadece tek tek çekim yap›labilir.
Devre d›ﬂ›
Dikey de¤iﬂim hareketleri için TS-E objektif veya Geniﬂletici bir Tüp
kullan›yorsan›z, [Devre d›ﬂ›] ayar›n› seçti¤inizden emin olun. Bu
ayar›n [Mod 1] veya [Mod 2] konumuna ayarlanmas› yanl›ﬂ ve
düzensiz pozlamalara neden olacakt›r.

Flaﬂ kullan›ld›¤›nda ve [Mod 1] veya [Mod 2] ayarland›¤›nda,
iﬂlem [Devre d›ﬂ›] seçene¤indeki gibi olacakt›r.
Canon markas›ndan baﬂka bir marka flaﬂ ünitesi kullan›ld›¤›nda,
ayar› [Devre d›ﬂ›] seçene¤ine getirin. [Mod 1] veya [Mod 2]
kullan›ld›¤›nda flaﬂ patlamaz.
[Mod 2] seçildi¤inde ve çekim için uzaktan kumanda
kullan›ld›¤›nda (sf. 102), iﬂlem [Mod 1] ile ayn› olacakt›r.

Video Çekim
Bütün çekim modlar›nda video çekimi yapabilirsiniz. Ayr›ca, Live View
foto¤raf gösterimi veya video çekimi esnas›nda, deklanﬂöre tam basarak
çekim yapabilirsiniz. Video çekimi, kameray› bir TV'ye ba¤layarak
izlemeniz önerilir (sf. 139-140).
[ Live View/Video iﬂlevi ayar›]
seçene¤ine gelin.
Menü prosedürü sayfa 108'de
anlat›ld›¤› gibidir.

Video çekimi etkileﬂtirin.
Tam-Otomatik Modlar
[Video Kayd›] seçene¤ine gelin ve
[Etkin] konuma ayarlay›n.

P/Tv/Av/M/B Modlar›
[LV iﬂlev ayar›] seçene¤ine gelin.
[Foto¤raf + Video] seçene¤ine gelin,
ard›ndan [Video gösterimi]
seçene¤ine gelin.

Video çekim boyutunu ayarlay›n.
[Video kay›t boyutu] seçene¤ine
gelin ve boyutu ayarlay›n.
[1920x1080]
Full HD (Full High-Definition)
kalitesi
[640x480]
4:3 standart kalite

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
[Ekran ayarlar›] ayar› ile (sf. 109)
eﬂleﬂen foto¤raf LCD ekranda görüntülenir.

Konuya odaklan›n.
Video çekim öncesinde, AF veya normal
odak ile odaklan›n (sf. 113-119)
Video çekim

Video çekime baﬂlay›n.
Video çekime baﬂlamak için
tuﬂuna
bas›n. Video çekim yap›l›rken, ekran›n
sa¤ üst köﬂesinde
iﬂareti görüntülenir.

Video çekimi durdurun.
Tekrar

tuﬂuna bas›n.

Video Çekim Süresi
4 GB kart ile yaklaﬂ›k 12 dakika [1920x1080] video çekim yap›labilir.
[640x480] ile yaklaﬂ›k 24 dakika çekim yap›labilir. (De¤erler Canon
test standartlar›yla elde edilmiﬂtir.)
23 C/73 F derecede en fazla toplam 90 dakika çekim yap›labilir. Veya
0 C/32F derecede en fazla 80 dakika çekim yap›labilir. (tam ﬂarjl› bir
LP-E6 pil grubu ile)
Ekran Hakk›nda
Video çekim esnas›nda, ekran›n alt, üst, sa¤ ve sol k›s›mlar›nda yar›
ﬂeffaf bir maske yer alacakt›r. Yar› ﬂeffaf bir mask ile çevrelenen alan
kaydedilen video çekim görüntüsüdür. Yar› ﬂeffaf maskenin boyutu
[Video çekim boyutu] ayar›na (sf. 121) ba¤l›d›r.
Tam otomatik modlarda
görüntülenir.

, her zaman video çekim ekran›

P/Tv/Av/M/B modlar›nda, [LV iﬂlev ayar›], [Foto¤raf+Video çekim]
seçene¤ine ayarlanm›ﬂsa, [Ekran ayarlar›] ayar› [Foto¤raf gösterimi]
veya [Poz simülasyonu] konumuna ayarlanm›ﬂ olsa bile,
tuﬂuna
basarak çekim yap›labilir.

Video Çekim Esnas›nda Foto¤raf Çekimi
Deklanﬂöre tam bast›¤›n›z her an, video çekim esnas›nda dahi,
foto¤raf çekimi yapabilirsiniz. Enstantane h›z› ve diyafram ayar›
otomatik olarak yap›l›r. ISO ayar›, otomatik olarak ISO 100-3200
aral›¤›nda yap›lacakt›r.
Foto¤raf çekimi, yar› ﬂeffaf maske dahil ekran›n tamam›n› kaplar.
Video çekim esnas›nda foto¤raf çekimi yap›l›yorsa, video çekim
yaklaﬂ›k 1 saniye boyunca foto¤raf çekimi kayd› yapar. Çekilen
foto¤raf karta kaydedilir ve Live View foto¤raf görüntülenirken
video çekim otomatik olarak yeniden baﬂlar. Karta bir video çekim
bir de foto¤raf çekimi dosyas› kaydedilir.
Video Çekim ile ‹lgili Notlar
Kay›t ve Foto¤raf Kalitesi
Video çekime baﬂlad›ktan sonra, dosya boyutu 4 GB üzerine ç›kt›¤›nda
veya video çekim süresi 29 dk. 59 sn'yi aﬂt›¤›nda, video çekim otomatik
olarak durur.
Video çekimde, ISO h›z› otomatik olarak ayarlan›r. ISO 100 de¤eri standart
olarak ayarlan›r ve düﬂük ayd›nlatmal› koﬂullarda ISO 6400 (H1: 12800
de¤erine yükseltilebilir) ayar›na kadar artt›r›labilir.
Kameraya tak›lan objektifin görüntü sabitleyicisi varsa, deklanﬂöre yar›m
basmad›¤›n›zda bile görüntü sabitleyici sürekli çal›ﬂ›r. Görüntü Sabitleyici
toplam video çekim süresinde veya mevcut çekim say›s›nda azalmaya
neden olabilir. Tripod kullan›yorsan›z veya Görüntü Sabitleyici iﬂlevine
gerek yoksa, IS ayar›n› <OFF> konuma getirin.
Kameran›n dahili mikrofonu Görüntü Sabitleyicinin, AF motorunun ve
odaklanma bip sesi iﬂlevinin iﬂlem sesini de kaydedecektir. Ayr›ca, kamera
kadran› veya objektifle çekim esnas›nda iﬂlem yaparsan›z, Bu iﬂlemlerin
sesi de çekime kaydedilir. Piyasadan temin edebilece¤iniz harici bir
mikrofon kullan›rsan›z kay›t esnas›nda bu seslerin kaydedilmesini
engelleyebilirsiniz (azaltabilirsiniz).
Poz de¤iﬂimine neden olaca¤›ndan veya oda¤› kayd›raca¤›ndan, video
çekim esnas›nda otomatik odaklanma yapman›z önerilmez. AF mod ayar›
[H›zl› mod] konumuna getirilmiﬂse, <AF-ON> konuma ayarlanm›ﬂ olsa
bile AF ayar› mümkün olmaz.

[Ekran ayarlar›], [Foto¤raf gösterimi] veya [Poz simülasyonu]
konumuna ayarland›¤›nda, video çekimin baﬂlang›c›nda k›sa
süreli bir poz de¤iﬂimi gerçekleﬂir.
‹ﬂlem
Video çekim esnas›nda çekilen foto¤raflarda flaﬂ patlamaz.
[Ekran ayarlar›] ayar›, [Video gösterimi] konumuna
ayarland›¤›nda, alan derinli¤i tuﬂu çal›ﬂmaz.

Video Çekim ‹le ‹lgili Notlar
‹zleme ve TV'ye Ba¤lant›
Video çekim esnas›nda ani parlakl›k de¤iﬂimi olursa, video çekim
izlenirken parlakl›¤›n oluﬂtu¤u k›s›m k›sa süre sabitlenebilir.
Kamera-TV ba¤lant›s› HDMI kablo ile (sf. 140) yap›ld›¤›nda ve
[1920x1080] Live View çekim izlendi¤inde, TV'de görüntülenen
foto¤raf küçük olabilir. Ancak video çekim ayarland›¤› gibi
[1920x1080] boyutunda kaydedilir.
Kamera-TV ba¤lant›s› yap›lm›ﬂ (sf. 139-140) video çekim
esnas›nda foto¤raf görüntüleniyorsa, TV'den ses ç›k›ﬂ› olmaz.
(Ses düzgün kaydedilir ancak kameradan TV'ye ses ç›k›ﬂ› olmaz.)
Düﬂük bir yazma h›z›na sahip bir kart kullan›ld›¤›nda,
sa¤daki beﬂ seviye göstergesi video çekim esnas›nda
görüntülenebilir. Bu, karta daha ne kadar verinin
kaydedilebilece¤ini (harici buffer haf›zadaki kalan
kapasiteyi) gösterir. Kart›n yazma h›z› düﬂükse, gösterge
daha h›zl› yükselir. Kart›n yazma h›z› yüksekse, gösterge
ekranda görüntülenmez veya seviye çok yavaﬂ yükselir. Gösterge
Önce birkaç deneme çekimi yaparak kart›n yazma h›z›n›
kontrol edin.
Kay›t ve Foto¤raf Kalitesi
Video çekim MOV format›nda kaydedilir.
Video çekim geçerli Foto¤raf Stili ayar›nda kaydedilir.
Video çekim, video çekim için sRGB eﬂitinde renk alan›na
iyileﬂtirmesi ile kaydedilir.
Poz
[Ekran ayarlar›] seçene¤i, [Video gösterimi] konumuna
ayarland›¤›nda veya video çekim esnas›nda, açma/kapama
dü¤mesini
konumuna ayarlayarak veya
kadran›n›
çevirerek
modlar› hariç) foto¤raf parlakl›¤›n›(poz telafisi)
ayarlayabilirsiniz.
Video çekim esnas›nda
tuﬂuna basarak pozu
kilitleyebilirsiniz (AE kilidi). AE kilidini iptal etmek için
tuﬂuna bas›n. (Ölçüm sayac› çal›ﬂmaz.)
Video çekimde, merkez a¤›rl›k ortalamal› ölçüm kullan›l›r. AF
modu ayar› [Live
(Yüz Tespiti) modu] konumuna
ayarland›¤›nda, poz kontrolü yüz tespitiyle ba¤lant›l›
de¤erlendirmeli ölüm olur.

Ses Hakk›nda
Kameran›n dahili mikrofonunda mono ses kayd› yap›l›r (sf. 16).
Stereo ses kayd› için, kameran›n harici mikrofon IN terminaline
(sf. 16) stereo bir mini fiﬂ (35mm dia) donan›ml› harici bir
mikrofon ba¤lamak gerekir.
Ses kay›t seviyesi otomatik olarak ayarlan›r.

Görüntüleme ve Kamera ‹ﬂlemi
Deklanﬂör yar›m bas›ld›¤›nda Live View ekranda görüntülenen
enstantane h›z› ve diyafram foto¤raf çekimi içindir.
Video çekim esnas›nda, ilerleme modu
veya
konumuna
ayarlanm›ﬂken foto¤raf çekimi yap›l›rsa,
(tek çekim)
otomatik olarak etkin hale gelir.
Video çekimi baﬂlatmak veya durdurmak için RC-1/RC-5 Uzaktan
Kumanda (ayr› sat›l›r, sf. 102) kullan›labilir. RC-1 ile, zamanlama
dü¤mesini
(2 saniye gecikme) konumuna ayarlay›n,
ard›ndan aktar›m tuﬂuna bas›n. Dü¤me
(hemen çekim)
konumuna ayarlanm›ﬂsa, foto¤raf çekimi etkinleﬂir.

Foto¤raf ve Video Çekim ‹çin Live View Çekim Önlemleri
Düﬂük veya yüksek ayd›nlatmal› ortamlarda, Live View foto¤raf
çekilen remin parlakl›¤›n› yans›tmayabilir. Ancak video çekimde,
görüntülenen video görüntüsü nerdeyse LCD ekranda
gördü¤ünüz gibi kaydedilir.
Foto¤raf›n ›ﬂ›k kayna¤› de¤iﬂiklik gösteriyorsa ekran titreyebilir.
Bu durumda Live View çekimi durdurun ve tasarlanan ›ﬂ›k ortam›
haz›r oldu¤unda tekrar baﬂlay›n.
Live View foto¤raf ekranda gösterilirken kameray› farkl› bir yöne
çevirirseniz bu k›sa süreli parlakl›k ayar› kayb›na neden olabilir
ve foto¤raf düzgün görünmeyebilir. Çekimden önce foto¤raf›n
parlakl›k ayar›n›n tekrar oturmas›n› bekleyin.
Foto¤rafta çok parlak bir ›ﬂ›k kayna¤› varsa (örne¤in güneﬂ) bu
parlak foto¤raf LCD ekranda karanl›k görünebilir. Foto¤raf
çekiminde, bu parlak alan düzgün bir ﬂekilde parlak bir alan
olarak kaydedilir. Video çekimde, parlak alanlar nerdeyse LCD
ekranda göründü¤ü gibi kaydedilir.

Foto¤raf ve Video Çekim ‹çin Live View Çekim Önlemleri
Düﬂük ayd›nlatmal› ortamlar için ayarlarken Live View foto¤rafta
krominans parazitlenme oluﬂabilir. Ancak, çekilen foto¤rafta
krominans parazit oluﬂmaz.
Foto¤raf büyütülürken foto¤raf parlakl›¤› gerçekten daha fazla
görünebilir.
Çekim Sonuçlar› Hakk›nda Notlar
Live View iﬂlevi iﬂe uzun süre ard› ard›na çekim yap›l›rsa,
kameran›n iç ›s›s› yükselebilir ve bu, foto¤raf kalitesinden
bozulmaya neden olabilir. Foto¤raf çekmedi¤iz zaman L‹ve View
çekimi kapat›n.
Uzun bir enstantane çekmeden önce Live View çekimi bir
süreli¤ine durdurun ve çekimden önce birkaç dakika bekleyin.
Yüksek ›s›, yüksek ISO h›z› veya uzun enstantane kullan›m› Live
View çekimde parazitlenmeye veya düzensiz renk oluﬂumuna
neden olabilir.
Foto¤raf büyütülmüﬂken çekim yap›yorsan›z, poz ayar› istedi¤iniz
gibi olmayabilir. Foto¤raf› çekmeden önce tam görünüme geri
dönün. Büyütülmüﬂ izlemede enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
k›rm›z› renkte gösterilir. Foto¤raf› büyütülmüﬂ izlemede çekseniz
bile çekilen foto¤raf normal görümünde yans›r.
Özel Ayar ‹ﬂlevleri Hakk›nda
Live View çekim baz› Özel Ayar ‹ﬂlevlerini devre d›ﬂ› b›rak›r (sf. 173).
Özel ‹ﬂlev ayarlar› menüsündeki [ C.Fn II-4: Otomatik Iﬂ›k
‹yileﬂtirici ] (sf. 177) ayar› [3:Devre d›ﬂ›] ayar›na getirilmemiﬂse,
karanl›k pozlanm›ﬂ alanlar (poz telafisi ile ayarlay›n) daha parlak
görünür.
Objektif ve flaﬂ hakk›nda
Süper telefoto objektiflerin odak preset özelli¤i kullan›lamaz.
FE kilidi, dahili flaﬂ vey harici bir Speedlite ile kullan›lamaz.
Modelleme flaﬂ› harici Speedlite ile kullan›lamaz.

Foto¤raf ‹zleme
Foto¤raflar› nas›l izleyece¤inizi, nas›l silece¤inizi, foto¤raflar›
TV ekran›nda nas›l gösterece¤inizi ve izlemeyle iliﬂkili di¤er
iﬂlevleri anlat›r.

Baﬂka bir kamera ile çekilen foto¤raflar için:
Kameran›z baﬂka bir kamerada çekilmiﬂ veya kiﬂisel
bilgisayarda düzenlenen veya dosya ismi de¤iﬂtirilmiﬂ
foto¤raflar› düzgün bir ﬂekilde göstermeyebilir.

Foto¤raflar›n ‹zlenmesi
Tek tek foto¤raf izleme

Foto¤raf› izleyin.
tuﬂuna bas›n.
Ekranda son çekilen veya en son
izlenen foto¤raf görünür.

Foto¤raf› seçin.
Foto¤raflar› çekilen son foto¤raftan
baﬂlayarak izlemek için
kadran›n›
çevirin. Foto¤raflar› çekilen ilk foto¤raftan
baﬂlayarak izlemek için kadran› saat
yönünde çevirin.
‹zleme format›n› de¤iﬂtirmek için <INFO>
tuﬂuna bas›n.

Tek tek foto¤raf izleme

Tek tek foto¤raf izleme
+ Foto¤raf kay›t kalitesi

Histogram göstergesi

Çekim bilgisi gösterimi

Foto¤raf izleme modundan ç›k›n.
Foto¤raf izlemeyi durdurmak ve
kameray› çekim moduna geri
döndürmek için
tuﬂuna bas›n.

INFO. Çekim Bilgisi Ekran›
Foto¤raf korumas›
Pozlama telafisi oran›
Flaﬂ poz telafisi oran›

AF Mikroayar
Klasör No. / Dosya No.
Kart

Diyafram

Histogram
(Parlakl›k/RGB)

Enstantane h›z›
/Kay›t süresi

Foto¤raf Stili ve
ayarlar›

Ölçüm modu
Çekim modu

ISO h›z›
Vurgulama tonu önceli¤i

Renk s›cakl›¤› (<K>
ayarland›¤›nda)
Foto¤raf kay›t
kalitesi/Video
çekim boyutu
Dosya numaras›/
Kay›tl› toplam foto¤raf
say›s›
Beyaz ayar›

Renk alan›
Tarih ve saat
Orijinal karar (foto¤raf
do¤rulama) verisi
Dosya boyutu
Beyaz ayar› düzeltme

RAW+JPEG modunda çekim yap›ld›¤›nda, JPEG foto¤raf›n dosya
boyutu görüntülenmez.
Aﬂ›r› Parlakl›k Uyar›s›
[
Vurgulama uyar›s›] menüsü kullan›labilir [Etkin] konumuna
ayarland›¤›nda aﬂ›r› pozlanan alan yan›p sönmeye baﬂlar. Aﬂ›r›
parlak bölgelerde daha fazla foto¤raf detay› elde etmek için poz
telafisini negatif bir de¤ere ayarlay›n ve tekrar çekim yap›n.
AF Noktas› Göstergesi
Menüde [
AF nokta gösterimi] seçene¤ini [Etkin] konumuna
ayarland›¤›nda, odaklama için kullan›lan AF noktas› çekim bilgisi
ekran›nda ve histogram göstergesinde k›rm›z› renkte gösterilecektir.
Otomatik AF noktas› seçimi kullan›ld› ise, çoklu AF noktas› k›rm›z›
renkte görüntülenir.

Histogram Göstergesi
Histogram göstergesinin parlakl›¤› poz seviye da¤›l›m›n›, genel
parlakl›¤› ve seviyelendirmeyi gösterir. RGB histogram göstergesi
renk doygunlu¤u ve seviyelendirmeyi kontrol etmek için kullan›l›r.
Gösterge [
Histogram] menüsü ile ayarlanabilir.
[Brightness] Göstergesi
Histogram örnekleri
Bu histogram, foto¤raf›n parlakl›k düzeyinin
da¤›l›m›n› gösteren bir grafiktir. Yatay eksen
parlakl›k düzeyini belirtirken (solda daha karanl›k,
sa¤da daha parlak), dikey eksen ise her
Koyu görüntü
parlakl›k seviyesinde kaç tane pikselin var
oldu¤unu belirtmektedir.
Sola do¤ru daha fazla piksel varsa, foto¤raf daha
karanl›k olur. Sa¤a do¤ru daha fazla piksel varsa Normal görüntü
foto¤raf daha parlak olur. Sola do¤ru çok fazla
piksel varsa, gölge detay› kaybolacakt›r.Sa¤a
do¤ru çok fazla piksel varsa, aﬂ›r› parlakl›k detay›
Parlak görüntü
kaybolacakt›r. Ara tonlar oluﬂturulacakt›r.
Foto¤raf›n parlakl›k histogram›n› kontrol ederek,
poz seviyesinin e¤ilimini ve genel ton oluﬂturma
durumunu görebilirsiniz.

[RGB] Göstergesi
Bu histogram, foto¤raf›n parlakl›k düzeyinin, her bir ana renge (RGB
veya k›rm›z›, mavi ve yeﬂil) da¤›l›m›n› gösteren bir grafiktir.
Yatay eksen, rengin parlakl›k düzeyini (solda daha koyu, sa¤da
daha parlak) belirtirken, dikey eksen her renk parlakl›k düzeyi için
kaç tane pikselin var oldu¤unu belirtir.Sola do¤ru daha fazla
piksel varsa, renk daha koyudur ve daha az göze çarpar.
Sa¤a do¤ru daha fazla piksel varsa, renk daha parlak ve daha
yo¤un olur. Sola do¤ru çok fazla piksel varsa, renk bilgileri eksik
olacakt›r. Sa¤a do¤ru çok fazla piksel varsa, renk detays›z olarak
çok fazla doygun olacakt›r. Foto¤raf›n RGB histogram›n› kontrol
ederek rengin doyumunu, kademeli yükselme durumunu ve beyaz
ayar e¤ilimini görebilirsiniz.

H›zl› Foto¤raf Arama
Tek Ekranda Birçok Foto¤raf Görüntüsü (‹ndeks Gösterimi)
Foto¤raflar› indeksten dörtlü veya dokuzlu gruplar halinde ekranda
gösterebilirsiniz.

‹ndeks gösteriminin devreye sokun.
Foto¤raf izleme esnas›nda,
tuﬂuna bas›n.
4 foto¤rafl›k indeks görülür. Seçilen
foto¤raf mavi bir çerçeve içinde
gösterilir.
9 foto¤rafl›k indeks gösterimine
geçmek için tekrar
tuﬂuna bas›n.

Foto¤raf› seçin
Yandaki foto¤raf› seçmek için
kadran›n› çevirin.
Mavi çerçeveyi ilerletmek için
tuﬂuna bas›n.
Seçilen foto¤raf› büyütmek için
tuﬂuna bas›n.
(9 foto¤raf

4 foto¤raf

1 foto¤raf)

Foto¤raf Atlama (Atlama göstergesi)
Tek tek foto¤raf izleme, çekim bilgisiyle foto¤raf izleme, indeks veya
büyütülmüﬂ foto¤raf izleme s›ras›nda foto¤raflar aras›nda ileri veya
geri atlamak için
kadran›n› çevirin.

Atlama yöntemini seçin.
[  Foto¤raf atlama w/
]
menüsünden [1 foto¤raf/10 foto¤raf/
100 foto¤raf/Ekran/Tarih/Klasör]
seçene¤inden istedi¤iniz foto¤raf
atlama yöntemini seçebilirsiniz.
‹ndeks gösterimi ile [Ekran] seçene¤ini
kullanarak bir ekran atlayabilirsiniz.
Tarihe göre atlamak istiyorsan›z [Tarih]
seçene¤ine gelin. Klasör atlamak için
[Klasör] seçene¤ine gelin.

Atlayarak göz atma.
‹zlemek için

kadran›n› çevirin.

kadran›n› çevirin.
Atlama iﬂlemi seçilen atlama
yöntemine göre devam eder.
Ekran›n sa¤ alt›nda atlama yöntemi
ve kullan›lan foto¤raf gösterilir.

Atlama yöntemi
Foto¤raf›n yerleﬂimi

Büyütülmüﬂ ‹zleme
Foto¤raflar› LCD ekranda 1.5x ile 10x oran›ndan büyüterek izleyebilirsiniz.

Foto¤raf› büyütün.
‹zleme esnas›nda
tuﬂuna
basarak foto¤raf› büyütün.
Foto¤raf büyütülür.
Büyütmeyi art›rmak için
tuﬂunu
bas›l› tutun. Foto¤raf maksimum
büyütme oran›na, 10x ulaﬂana kadar
büyütülür.
Büyütmeyi azaltmak için
tuﬂunu
bas›n. Tuﬂu bas›l› konumda
tuttu¤unuz müddetçe foto¤raf
küçültülür.
Büyütülmüﬂ alan

Foto¤raf üzerinde kayd›rma.
Büyütülmüﬂ foto¤raf üzerinde
istedi¤iniz yönde dolaﬂmak için
kadran›n› çevirin.
Büyütülmüﬂ gösterimden ç›kmak
için
tuﬂuna bas›n ve tek tek
foto¤raf izlemeye geri dönün.

Büyütülmüﬂ izleme esnas›nda, ayn› büyütme seviyesiyle bir
baﬂka foto¤rafa geçmek istiyorsan›z
(veya
) kadran›n›
çevirin. Atlama, seçilen atlama yöntemine göre yap›l›r.
Büyütülmüﬂ gösterim çekimden hemen sonra foto¤raf›n geri
izlemesi esnas›nda mümkün olmaz.
Video çekim foto¤raf› büyütülemez.

Foto¤raf›n Döndürülmesi
Foto¤raf› istedi¤iniz yönde döndürebilirsiniz.

[Döndür] seçene¤ine gelin.
[
] tab ayar› alt›ndaki [Döndür]
seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna
bas›n.

Döndürece¤iniz foto¤raf› seçin.
Döndürece¤iniz foto¤raf› seçmek
için
kadran›n› çevirin.
Foto¤raf› indeks gösteriminde de
seçebilirsiniz.

Foto¤raf› döndürün.
tuﬂuna her bas›ﬂ›n›zda foto¤raf
saat yönünde ﬂu ﬂekilde döndürülür:
90
270
0
Bir baﬂka foto¤raf› döndürmek için
2 ve 3. aﬂamalar› tekrarlay›n.
Menüye geri dönmek için <MENU>
tuﬂuna bas›n.

Dikey çekim öncesi [ Otomatik Döndürme] ayar› [Aç›k
] (sf. 146) konuma ayarlarsan›z, foto¤raf› yukar›da
tarif edildi¤i gibi döndürmeniz gerekmez.
Döndürülen foto¤raf, izleme ekran›nda görünmüyorsa [ Otomatik
Döndürme] menüsünü [Aç›k
] konumuna getirin.
Video çekim döndürülemez.

Foto¤raflar›n Otomatik ‹zlenmesi (Slayt Gösterisi)
Haf›za kart›ndaki foto¤raflar› otomatik slayt gösterisi ﬂeklinde izleyebilirsiniz.

[Slayt gösterisi] seçene¤ini seçin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki, [Slayt
gösterisi] seçene¤ine gelin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

‹zlemedeki foto¤raf miktar›

‹zlenecek görüntüyü seçin.
Baﬂl›¤› seçmek için
kadran›n›
çevirin, Ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
[Tüm Görüntüler/Video Çekimler/
Foto¤raflar]
ﬁu belirtilenlerden birini seçin: [
Tüm görüntüler/
Video çekim/
Foto¤raf]. Ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
[Klasör/Tarih] seçene¤ine gelin.
kadran› ile [ Klasör] veya
[ Tarih] seçene¤ine gelin.
parlak renkte göründü¤ünde,
<INFO> tuﬂuna bas›n.
Klasörü veya tarihi seçmek için
kadran›n› çevirin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Baﬂl›k

Foto¤raf ‹zleme

Tüm görüntüler Karttaki tüm foto¤raf ve video çekimler izlenir.

Klasör

Seçilen klasördeki tüm foto¤raf ve video çekimler
izlenir.

Tarih

Seçilen tarihteki tüm foto¤raf ve video çekimler izlenir.

Video Çekim Sadece karttaki video çekimler izlenir.
Foto¤raf
Sadece karttaki foto¤raflar izlenir.

‹zleme süresi ve tekrar seçeneklerini
ayarlay›n.
kadran›n› çevirerek [Ayar] seçene¤ine
gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
[‹zleme süresi] ve [Tekrar] seçeneklerini
ayarlay›n, ard›ndan <MENU> tuﬂuna
bas›n.
[‹zleme süresi]

[Tekrar]

Slayt gösterisini baﬂlat›n.
kadran› ile [Baﬂla] seçene¤ine
gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
[Foto¤raf› yüklüyor…] birkaç saniye
göründükten sonra otomatik izleme
baﬂlayacakt›r.
Slayt gösterisini duraklatmak için
tuﬂuna
bas›n.
Duraklatma esnas›nda foto¤raf›n sol üst
köﬂesinde [ ] simgesi görünecektir.
tuﬂuna tekrar basmak slayt gösterisini
tekrar baﬂlatacakt›r.

Slayt gösterisini kapat›n.
Otomatik izlemeyi kapatmak ve menüye
geri dönmek için <MENU> tuﬂuna bas›n.

Duraklatmama s›ras›nda
veya
kadran›n› çevirerek bir baﬂka
foto¤rafa geçebilirsiniz.
Otomatik slayt gösterisi esnas›nda, otomatik kapanma çal›ﬂmayacakt›r.
‹zleme süresi foto¤rafa ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
Slayt gösterisini TV'de görüntülemek için 139-140 sayfalar› inceleyin.

Video Çekimlerin ‹zlenmesi
Foto¤raf› izleyin.
Foto¤raf› görüntülemek için
tuﬂuna bas›n.

Video çekimi seçin.
Foto¤raf› seçmek için
kadran›n› çevirin.
Tek tek foto¤raf izleme gösterimi
esnas›nda, ekran›n sol üstüne, bunun
bir video çekim oldu¤unu gösteren
simgesi görüntülenir.
‹ndeks gösterimi esnas›nda foto¤raf›n
sol yan›ndaki delikli görüntü bunun bir
video çekim oldu¤unu gösterir. Video
çekimler indeks gösteriminde
izlenemezler. Tek tek foto¤raf izleme
moduna geçmek için
tuﬂuna
bas›n.

tuﬂuna bas›n.
Tek tek foto¤raf izleme modunda tuﬂuna bas›n.
Altta video çekim izleme paneli
görüntülenir.

Video çekim izleme.
[ ] (izleme) seçene¤ine gelmek
için kadran›n› çevirin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Video çekim izleme baﬂlar.
tuﬂuna basarak video çekim
izlemeyi durdurabilirsiniz.
‹zleme esnas›nda ses seviyesini
ayarlamak için
kadran›n› çevirin.
‹zleme prosedürü hakk›nda daha
fazla bilgi edinmek için bir sonraki
sayfay› inceleyin.

Baﬂl›k
Ç›k›ﬂ
‹zleme

‹zleme Aç›klamas›
Tek tek foto¤raf izleme moduna geri döner.
tuﬂuna bas›ld›¤›nda izle ve durdur seçenekleri aras›nda geçiﬂ olur.

kadran› ile yavaﬂ izleme h›z›n› ayarlay›n. Yavaﬂ
Yavaﬂ izleme izleme h›z› sa¤ üst köﬂede görüntülenir.
‹lk kare
Video çekimin ilk karesini görüntüler.
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda bir önceki kare görüntülenir.
Önceki kare
tuﬂu bir süre bas›l› tutuldu¤unda, video çekim geri sar›l›r.
tuﬂuna her bas›ﬂ›n›zda, kare kare atlayarak
tuﬂu bas›l› konumda
Sonraki kare video çekim izlenir.
tutuldu¤unda, video çekim ileri sar›l›r.
Son kare

Video çekimin son karesini görüntüler.
‹zleme konumu
mm' SS”
‹zleme süresi
Ses seviyesi Kameran›n dahili hoparlörünün ses seviyesini
ayarlamak içim v kadran›n› çevirin (sf. 17).

Bilgi gösterimine geçmek için
tuﬂuna bas›n.
Video çekim yaparken foto¤raf çekildi¤inde, foto¤raf video
çekim izleme esnas›nda yaklaﬂ›k 1 sn. ekranda kal›r.
Video çekim izlemek üzere kameray› TV'ye ba¤larsan›z (sf. 139
-140), ses seviyesini TV ile yapabilirsiniz. (Ses seviyesi ayar›
kadran› ile yap›lamaz.)
Bu kamera ile video çekimler düzenlenemez. ZoomBrowser
EX/ImageBrowser (size verilen yaz›l›m) ile, video çekimdeki
gereksiz baﬂlang›çlar› veya bitiﬂleri düzenleyebilirsiniz.

Foto¤raflar›n TV Ekran›nda ‹zlenmesi
Foto¤raflar›n›z› TV ekran›nda izleyebilirsiniz. Ba¤lant› veya sökme
öncesi kameray› ve televizyonu kapat›n.
Video çekim ses seviyesini TV ile ayarlay›n.
TV ekran›na ba¤l› olarak, foto¤raf›n bir k›sm› görünmeyebilir.
Hi-Definition (HD) olmayan TV Setlerinde ‹zleme

Size verilen video kablosunu
kameraya tak›n.
Video kablosunu kameran›n
<A/V OUT> terminaline tak›n.
Kabloyu fiﬂe tak›n.
(K›rm›z›)
(Beyaz)
(Sar›)

Video kablosunu TV'ye ba¤lay›n.
Video kablosunu TV'nin video IN
giriﬂine tak›n.

TV'yi aç›n ve ba¤lant› kurulacak
giriﬂi seçmek için TV'nin video
giriﬂ dü¤mesini kullan›n.
Kameran›n açma/kapama dü¤mesini
<AÇIK> konuma getirin.

tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf TV ekran›nda görünür.
(Kameran›n LCD ekran›nda foto¤raf
gösterilmeyecektir.)
Video çekim izlemek için 137. sayfay›
inceleyin.
Uygun video sistem format› ayarl› de¤ilse, foto¤raf düzgün bir
ﬂekilde izlenemez.Gerekirse, [ Video sistemi] baﬂl›¤›n›
uygun bir konuma ayarlay›n.
Kamerayla verilen video kablosunda farkl› video kablolar›n›
kullanmay›n. Farkl› bir video kablosuyla foto¤raflar izlenemeyebilir.

Hi-Definition (HD) TV Setlerinde ‹zleme
HTC-100 HDMI kablosu (ayr› sat›l›r) gerekir.

HDMI kablosunu kameraya tak›n.
HDMI kablosunu kameran›n <HDMI
OUT> terminaline tak›n.
Kablonun HDMI MINI> logosu
kameraya dönük olmal›, kameran›n
<HDMI OUT> giriﬂine tak›lmal›d›r.

HDMI kablosunu TV'ye ba¤lay›n.
HDMI kablosunu TV'nin video HDMI
IN giriﬂine tak›n.

TV'yi aç›n ve ba¤lant› kurulacak
giriﬂi seçmek için TV'nin video
giriﬂ dü¤mesini kullan›n.
Kameran›n açma/kapama dü¤mesini
<AÇIK> konuma getirin.
tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf TV ekran›nda görünür.
(Kameran›n LCD ekran›nda
foto¤raf gösterilmeyecektir.)
tuﬂuna basarak, gösterim
format› de¤iﬂtirilebilir.

Foto¤raflar otomatik olarak TV'nin en
iyi çözünürlük ayar›nda gösterilir.
Video çekim izlemek için 137. sayfay› inceleyin.

Kameran›n <HDMI OUT> giriﬂine baﬂka bir cihaz ba¤lamay›n.
Aksi takdirde ar›za oluﬂabilir.
Baz› TV'ler çekilen foto¤raflar› göstermeyebilir. Bu durumda
TV'ye baﬂlanmak için size
Kameran›n <A/V OUT> giriﬂi ve <HDMI OUT> giriﬂi ayn› anda
kullan›lamaz.

Foto¤raflar›n Korunmaya Al›nmas›
Bu özellik foto¤raf›n kazara silinmesini önler.

[Foto¤raf› korumaya al]
seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Foto¤raf›
korumaya al] ayar›n› seçin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Ekranda koruma ayarlar› belirecektir.
Foto¤raf koruma simgesi

Foto¤raf› seçin ve korumaya al›n.
Korumaya al›nacak foto¤raf› seçmek
için
kadran›n› çevirin ve sonra
tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf›n koruma alt›na al›nd›¤›n›
belirtmek için ekranda
ikonu belirecektir.
Foto¤raf korumas›n› iptal etmek için
tuﬂuna tekrar bas›n. ikonu
ekrandan kaybolacakt›r.
Bir baﬂka foto¤raf› koruma alt›na
almak için 2. ad›m› tekrarlay›n.
Foto¤raf korumadan ç›kmak için
<MENU> tuﬂuna bas›n.

Kart formatland›¤›nda (sf. 43), koruma alt›ndaki foto¤raflar da
silinecektir.
Korunan foto¤raflar, kameran›n Silme iﬂlevi ile silinemezler.
Korunan foto¤raflar› silmek için önce foto¤raf korumas›n› iptal
edin.
Korumal› foto¤raflar varken tüm foto¤raflar› silme (sf. 143)
seçene¤ini kullan›rsan›z, koruma alt›ndaki foto¤raflar d›ﬂ›ndaki
tüm foto¤raflar silinir. Bu gereksiz görüntülerin hepsini ayn› anda
silmek için kullan›ﬂl›d›r.

Foto¤raflar›n Silinmesi
Tek tek foto¤raflar› veya haf›za kart›ndaki tüm foto¤raflar› silebilirsiniz.
Yaln›zca korunan foto¤raflar (sf. 141) silinmeyeceklerdir.
Bir foto¤raf silindi¤i zaman bu foto¤raf› geri getirmek mümkün
olamayacakt›r. Bir foto¤raf› silmeden önce bu foto¤rafa bir daha
ihtiyaç duymayaca¤›n›zdan emin olun.Önemli foto¤raflar›n kazara
silinmelerini engellemek için foto¤raflar›n›z› koruma alt›na al›n.
Tek bir foto¤raf›n silinmesi

Silinecek foto¤raf› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
Silme menüsü ekran›n alt›nda
belirecektir.

Foto¤raf› silin.
kadran›yla [Sil] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n. Ekranda görünen
foto¤raf silinir.

Tek Seferde Silinecek Foto¤raflar›n

ile ‹ﬂaretlenmesi

Silinecek foto¤raflar› iﬂaretleyerek tek seferde birden fazla foto¤raf›
silebilirsiniz.

[Foto¤raflar› sil] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Foto¤raflar›
sil] seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

[Foto¤raflar› seç ve sil] seçene¤ine gelin.
kadran› ile [Foto¤raflar› seç
ve sil] seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Bir foto¤raf görüntülenir.
Üç-foto¤rafl›k gösterim için
tuﬂuna bas›n. Tek tek foto¤raf izleme
moduna geri dönmek için
tuﬂuna
bas›n.

Silinecek foto¤raf› seçin.
Silinecek foto¤raf› seçmek için
kadran›n› çevirin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Sol üstte

simgesi görüntülenir.

Bir baﬂka foto¤raf› silmek için 3.
aﬂamay› tekrarlay›n.

Foto¤raf› silin.
tuﬂuna bas›n.
kadran› ile [OK] seçene¤ine
gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Seçilen foto¤raf silinir.

Klasördeki veya Karttaki Tüm Foto¤raflar›n Silinmesi
Bir klasördeki veya karttaki foto¤raflar› tek seferde topluca silebilirsiniz.
[
Foto¤raflar› sil] menüsü [Klasördeki tüm foto¤raflar] veya
[Karttaki tüm foto¤raflar] ile s›ras›yla klasördeki veya karttaki tüm
foto¤raflar silinebilir.

Foto¤raf ‹zleme Ayarlar›n›n De¤iﬂtirilmesi
LCD Ekran Parlakl›¤›n›n Ayarlanmas›
‹zlemeyi kolaylaﬂt›rmak LCD ekran parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
Otomatik ayar›n parlakl›k seviyesini (parlak veya karanl›k) veya
parlakl›¤› manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

[LCD parlakl›¤›] ayar›n› seçin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [LCD parlakl›¤›]
seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.
[Otomatik] veya [Manuel] seçene¤ine gelin.
Seçim için

kadran›n› çevirin.

Parlakl›¤› ayarlay›n.
Gri tabloyu kullan›rken
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
[Otomatik] ayar› varolan 3 seviyeden
birine, [Manuel] ayar› varolan 7
seviyeden birine getirebilirsiniz.

Otomatik ayar

Manuel ayar

[Otomatik] ayar› yaparken, yuvarlak harici ›ﬂ›k sensörünü (açma/
kapama dü¤mesinin dolunda) parma¤›n›zla kapatmamaya özen gösterin
Foto¤raf›n poz ayar›n› kontrol etmek için histograma bakman›z
gerekir (sf. 130).

Foto¤raf Geri ‹zleme Süresi Ayar›
Foto¤raf›n çekildikten sonra LCD ekranda görüntülenme süresi
ayarlanabilir. Foto¤raf›n ekranda tutmak için [Tut] seçene¤ine
ayarlay›n. Foto¤raf›n gösterilmesini istemiyorsan›z [Kapal›]
seçene¤ine ayarlay›n.

[Geri izleme süresi] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Geri izleme
süresi] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.
‹stenen geri izleme süresini ayarlay›n.
Süreyi seçmek için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.

[Tut] seçene¤inde kameran›n otomatik kapanma süresi dolana
kadar foto¤raf ekranda görünür.

Dikey Foto¤raflar›n Otomatik Döndürülmesi
Dikey foto¤raflar otomatik olarak döndürülebilir
ve böylelikle kameran›n LCD ekran›nda ve
bilgisayar ekran›nda dikey konumda gösterilebilir.
Bu özelli¤in ayar› de¤iﬂtirilebilir.

[Otomatik döndür] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Otomatik
döndür] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

Otomatik döndürme gösterimini ayarlay›n.
Ayar yapmak için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.

Aç›k
Dikey foto¤raf hem LCD ekranda hem de bilgisayar ekran›nda
otomatik olarak döndürülür.
Aç›k
Dikey foto¤raf sadece bilgisayar ekran›nda otomatik olarak
döndürülür.
Kapal›
Dikey foto¤raf döndürülmez.
Otomatik ayar [Kapal›] konumuna ayarl› iken yap›lan dikey çekimlerde
otomatik döndürme iﬂlevi kullan›lamaz; [Aç›k] konuma ayarlanmas› gerekir.
Dikey foto¤raf çekimden hemen sonra geri izleme esnas›nda
otomatik olarak döndürülemez.
Kamera hareketli kullan›l›rken yap›lan dikey çekimlerde foto¤raf
izleme esnas›nda otomatik döndürme yap›lamayabilir.
Dikey foto¤raf bilgisayar ekran›nda otomatik olarak döndürülemiyorsa
bu kulland›¤›n›z yaz›l›m›n foto¤raf döndürme iﬂlevine sahip olmad›¤›n›
gösterir. Size kameran›zla verilen yaz›l›m› kullanman›z› öneririz.

Sensör Temizli¤i
Kameran›z›n ön sensör katman›nda (düﬂük-geçiﬂli filtre), tozu
otomatik olarak d›ﬂar› atan Kendili¤inden Sensör Temizlik
Ünitesine sahiptir.
Foto¤rafaToz Temizleme Verisi eklendi¤inde kalan toz
parçac›klar› size verilen Digital Photo Professional taraf›ndan
otomatik olarak temizlenir.

Tozun en aza indirilmesi
Objektif de¤iﬂimini tozlu mekanlarda yapmay›n.
Kameran›z› objektifi ç›kararak saklarken kameran›n
gövde kapa¤›n› tak›n.
Kameraya takmadan önce gövde kapa¤›ndaki tozu temizleyin.
Kendili¤inden Sensör Temizleme Ünitesi çal›ﬂ›rken
deklanﬂör tuﬂuna yar›m basarak temizleme iﬂlemini
durdurabilir ve hemen çekime baﬂlayabilirsiniz.

<MENU> Otomatik Sensör Temizli¤i
Kameran›n açma/kapama dü¤mesi <AÇIK
> veya <KAPALI>
konumuna ayarland›¤›nda, Kendili¤inden Temizlik Sensörü Ünitesi,
foto¤raf sensörüne birikmiﬂ tozlar› otomatik olarak temizler. Normalde
bu iﬂlevin dikkatinizi özel olarak çekmesi gerekmez. Ancak,
kendili¤inden temizlik ayar›n› manuel olarak etkinleﬂtirmek veya
kapatmak istedi¤inizde, aﬂa¤›daki yönergeleri takip edin.

Sensörü ﬁimdi Temizle
[Sensör temizli¤i] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Sensör
temizli¤i] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

[ﬁimdi temizle

] seçene¤ine gelin.

[ﬁimdi temizle
] seçene¤i için
kadran›n› çevirin ve
tuﬂuna
bas›n.
[OK] seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Ekranda sensör temizli¤i iﬂlemi
görünür. Deklanﬂör sesi duyulsa
dahi çekim olmaz.
Maksimum etki için, sensör temizli¤i iﬂlemini baﬂlatmadan önce
kameray› yatay dik konumda tutun, yan yat›rmay›n, s›rt üstü b›rakmay›n.
Sensör temizli¤i iﬂlemini ard› ard›na birçok kez tekrarlasan›z
dahi sonuç çok fazla de¤iﬂmez. Sensör temizli¤i tamamland›ktan
sonra [ﬁimdi temizliyor
] seçene¤i geçici olarak devre d›ﬂ› kal›r.

Otomatik Sensör Temizli¤ini Devre D›ﬂ› B›rakmak
2. aﬂamada [Otomatik temizleme
] seçene¤ine gelin ve devre
d›ﬂ› b›rak [Devre d›ﬂ›] ayar›n› seçin.
Açma/kapama dü¤mesi <AÇIK/
veya <KAPALI> konumuna
ayarland›¤›nda sensör temizlik iﬂlemi yap›lamaz.

Toz Temizlik Verisinin Eklenmesi
Normalde, Kendili¤inden Temizleme Sensör Ünitesi, çekilen foto¤raf›
etkileyen tozun büyük bir k›sm›n› ortadan kald›r›r. Ancak, gözle görünür
toz birikiminde foto¤rafa, toz parçac›klar›n› sonradan temizlemek için
Toz Temizlik Verisini de ekleyebilirsiniz. Toz Temizlik Verisi, size
verilen Digital Photo Professional program› taraf›ndan toz parçac›klar›n›
otomatik olarak silmek için kullan›l›r.

Haz›rl›k
Sert bir beyaz nesne al›n (ka¤›t vb.).
Objektif odak uzunlu¤unu 50 mm veya daha uzun bir mesafeye ayarlay›n.
Objektif odak modu ayar›n› <MF> konumuna getirin ve oda¤›
sonsuza
ayarlay›n. Objektifin mesafe aral›¤› yoksa, objektifin
ön k›sm›na bak›n ve odaklama halkas›n› saat yönünde sonuna
kadar çevirin.
Toz Temizlik Verisinin Elde Edilmesi

[Toz temizlik verisi] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Toz temizlik
verisi] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤i için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n. Otomatik
kendili¤inden temizleme sensörü
çal›ﬂmaya baﬂlar, ard›ndan mesaj
ekran› görünür.

Sert bir beyaz nesnenin foto¤raf›n› çekin.
20-30 cm aras›ndaki odak mesafesini
koruyun ve vizörü tamamen beyaz
nesneyle kaplay›n. Ard›ndan foto¤raf›
çekin.
Foto¤raf, f/22 diyafram de¤erinde, AE
diyafram önceli¤i modunda çekilir.
Çekilen foto¤raf kaydedilemeyece¤i için
kameraya haf›za kart› takman›z
gerekmez.
Foto¤raf çekildikten sonra, veri al›n›r.
‹ﬂlem tamamland›¤›nda, ekranda veri
al›nd› mesaj› görünür. [OK] seçene¤ine
gelin. Menü ekranda tekrar görünür.

Veri elde edilemedi¤inde bu bilgiyi
gösteren mesaj ekranda görünür.
Önceki sayfada gösterilen “Haz›rl›k”
prosedürünü takip edin ve ard›ndan
[OK] seçene¤ine gelin. Foto¤raf›
tekrar çekin.
Toz Temizleme Verisi Hakk›nda
Toz Temizleme Verisi elde edildikten sonra, bu sonradan kaydedilecek
tüm JPEG veya RAW foto¤raflara eklenir. Veri, Kolay Çekim Alan›
modunda çekilen foto¤raflara da eklenir. Önemli bir çekimden sonra,
Toz Temizleme Verisini güncellemeniz gerekir.
Toplu yaz›l›m ile otomatik toz temizli¤i ile ilgili olarak size verilen CD'
deki Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzunu inceleyin.
Foto¤rafa eklenen Toz Temizlik Verisi, foto¤raf›n dosya boyutunu
etkilemeyecek kadar küçüktür.
Beyaz bir ka¤›t parças› gibi sert bir nesne kulland›¤›n›zdan emin
olun. Kulland›¤›n›z ka¤›t noktal› veya desenli ise bunlar toz verisi
ﬂeklinde alg›lanabilir ve yaz›l›m›n toz temizleme iﬂlevinin do¤ru bir
ﬂekilde çal›ﬂmas›n› etkileyebilir.

Manuel Sensör Temizli¤i
Kendili¤inden Temizleme Sensör Ünitesi'nin gideremedi¤i tozlar,
sensörden ba¤›ms›z olarak do¤rudan temizlenebilir.
Foto¤raf sensörünün yüzeyi son derece hassast›r. Sensörün
do¤rudan temizlenmesi gerekiyorsa, bu iﬂlem için Canon
Yetkili Servisi'ne baﬂvurun.
Ancak, sensörü kendiniz temizlemek istiyorsan›z, aﬂa¤›daki prosedürü takip edin:

[Sensör temizli¤i] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki, [Sensör
temizli¤i] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

[Manuel temizle] seçene¤ine gelin.
[Manuel temizle] seçene¤i için
kadran›n› çevirin.

[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤i için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Bir süreli¤ine ayna kilitlenir ve
deklanﬂör sensörü aç›¤a ç›karmak
için aç›l›r.
LCD ekranda “CLn” simgesi görünür.

Temizlik iﬂleminden ç›k›n.
Açma/kapama tuﬂunu kapal›
<KAPALI> konuma getirin.
Güç kayna¤› olarak ayr› sat›lan ACK-E6 AC Adaptör Kiti
kullanman›z› tavsiye ederiz.
Pil kullan›yorsan›z, pilin tam ﬂarjl› oldu¤undan emin olun. AA
boy/LR6 piller kullan›yorsan›z manuel sensör temizli¤i
yap›lamaz.

Sensörü temizlerken kameray› kesinlikle aﬂa¤›dakilerden
birini uygulayarak kapatmay›n. E¤er kamera kapat›l›rsa
deklanﬂör kapan›r ve deklanﬂör perdeleri ve foto¤raf
sensörü zarar görebilir.
Açma / kapama dü¤mesini <KAPALI> konumuna getirmeyin.
Pili ç›karmay›n/takmay›n.
Haf›za kart› kapa¤›n› açmay›n.
Foto¤raf sensörünün yüzeyi çok hassast›r. Sensörü temizlerken
çok dikkatli olun.
Kurutucuya bir f›rça takarak temizlik yapmay›n. F›rça sensör
yüzeyini çizebilir.
Kurutucunun ucunu kameran›n içine objektif aya¤›n›n daha
ilerisine sokmay›n. E¤er güç kesilirse, deklanﬂör perdeleri
kapan›r ve kurutucunun ucu hasara yol açabilir.
Sensörü temizlemek için asla bas›nçl›, tenekelenmiﬂ hava veya
gaz kullanmay›n, bu maddeler sensöre zarar verebilir.

Foto¤raflar›n Bas›lmas› ve
Bilgisayara Aktar›lmas›
Bask› (sf. 154)
Kameran›z› do¤rudan yaz›c›ya ba¤layabilir ve karttaki
foto¤raflar›n bask›s›n› alabilirsiniz. Kamera direkt bask›
standard› “
PictBridge” ile uyumludur. Aﬂa¤›da verilen
web sitesi çeﬂitli yaz›c›larla kamera kullan›m› üzerine,
örne¤in, ka¤›t türünün seçimi hakk›nda bilgi verir.
Dijital Bask› Emri Format› (DPOF) (sf. 163)
DPOF (Dijital Bask› Emri Format›) ile karttaki hangi
foto¤raflar›n ve kaç adet olarak bas›laca¤›n›
belirleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde bir seferde birçok
foto¤raf› grup halinde basabilir veya bir fotofiniﬂe bask›
emri verebilirsiniz.
Foto¤raflar›n Bilgisayara Aktar›m› (sf. 167)
Kameran›z› bilgisayara ba¤layarak kameran›n haf›za
kart›ndaki foto¤raflar› bilgisayara aktarabilirsiniz.

Bask› ‹ﬂlemi Haz›rl›klar›
Direkt bask› iﬂlemlerinin tamam›n› kameran›n LCD ekran›ndan yap›l›r.

Kameran›n Yaz›c›ya Ba¤lanmas›
Kameran›n açma/kapama dü¤mesini
kapal› <KAPALI> konuma getirin.

Yaz›c›y› ayarlay›n.
Detaylar için yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzuna baﬂvurun.

Kameran›z› yaz›c›ya ba¤lay›n.
Size kamera ile verilen arabirim
kablosunu kullan›n.
Kabloyu kameran›n
giriﬂine
ba¤larken
simgesinin ön yüzü
kameraya dönük olmal›d›r.
Yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzuna bakarak
ba¤lant›y› gerçekleﬂtirin.

Yaz›c›ya aç›n.
Kameran›n açma/kapama dü¤mesini
aç›k <AÇIK> konuma çevirin.
Baz› yaz›c›larda bir bip sesi duyulabilir.

Foto¤raf› ekrana getirin.
tuﬂuna bas›n.
Ekranda foto¤raf ve kameran›n
yaz›c›ya ba¤land›¤›n› belirten
ikonu görünür.
simgesi mavi renkte yanar.

Video çekimlerin bask›s› al›namaz.
Bu kamera sadece CP Direct veya Bubble Jet Direct ile uyumlu
yaz›c›larda kullan›lamaz.
Kameray› yaz›c›ya ba¤larken size verilen arabirim kablosundan
baﬂka bir kablo kullanmay›n.
5. aﬂamada uzun bir bip sesi duyuluyorsa, bu PictBridge yaz›c›da bir sorun
oldu¤unu ifade eder. Sorunun ne oldu¤unu bulmak için ﬂunu yap›n:
Foto¤raf› ekrana getirmek
tuﬂuna bas›n ve aﬂa¤›daki
ad›mlar› takip edin:
tuﬂuna bas›n.
Yaz›c› ayar› ekran›nda bask› [Bask›] seçene¤ini seçin.
Hata mesaj› LCD ekranda görünecektir. (sf. 162)

Bu kamera ile RAW foto¤raflar bas›labilir.
Kameray› pille kullan›yorsan›z, pilin tam ﬂarjl› oldu¤undan emin
olun.Tam ﬂarjl› pil ile yaklaﬂ›k 3.5 saat bask› yap›labilir.
Kabloyu ç›karmadan önce kameray› ve yaz›c›y› kapat›n. Kabloyu
fiﬂi tutarak ç›kart›n, kordondan çekmeyin.
Direkt bask› için, kameran›z› beslerken (tercihe ba¤l›) ACK-E6
AC Adaptör Kitini kullanman›z› tavsiye ederiz.

Bask›
Yaz›c›n›za ba¤l› olarak baz› ayarlar farkl› olabilir. Baz› ayarlar hiç
kullan›lmayabilir.Detayl› bilgi yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzunu
inceleyin.
Yaz›c› ba¤l› ikonu

Bas›lacak foto¤raf› seçin.
LCD ekran›n sol üst k›sm›nda
ikonunun belirip belirmedi¤ini kontrol
edin.
Bas›lacak foto¤raf› seçmek için
kadran›n› çevirin.

tuﬂuna bas›n.
Ekranda bask› ayarlar› belirecektir.
Bask› ayar› ekran›

Bask› efektlerini ayarlar (sf. 158).
Tarih ve dosya numaras› ekleme ayar›n›
aç›k veya kapal› konumuna getirir.
Bask› say›s›n› belirler.
K›rpma alan›n› belirler (sf. 161).
Ka¤›t boyu, tipi ve sayfa düzenini belirler.
1. aﬂamada ekrana geri dönüﬂ sa¤lar.
Bask› iﬂlemini baﬂlat›r.

Ekranda seçti¤iniz ka¤›t boyu, tipi ve sayfa düzeni belirecektir.

Yaz›c›ya ba¤l› olarak, tarih ve dosya numaras› bask› k›rpma
ayar› kullan›lamayabilir.
[Ka¤›t ayarlar›] baﬂl›¤›n› seçin.
[Ka¤›t ayarlar›] seçene¤i için
tuﬂuna bas›n.
Ekranda ka¤›t ayarlar› belirir.

Ka¤›t Boyutunun Ayarlanmas›
Yaz›c›ya yüklenecek ka¤›d›n boyutunu
seçin ve
tuﬂuna bas›n.
Ekranda Ka¤›t Tipi ayarlar› belirir.
Ka¤›t Tipinin Ayarlanmas›
Yaz›c›ya yüklenecek ka¤›d›n tipini seçin
ve
tuﬂuna bas›n.
E¤er Canon marka yaz›c› ve ka¤›t
kullan›yorsan›z, yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzundan uygun ka¤›t türünü
ö¤renin.
Ekranda Sayfa düzeni ayarlar› belirir.
Sayfa Düzeninin Ayarlanmas›
‹stedi¤iniz düzeni seçin ve
tuﬂuna
bas›n.
Ekranda bask› ayarlar› yeniden belirir.
Bordered

(Çerçeveli) Bask›n›n köﬂelerinde beyaz bir kenarl›k olacakt›r.
Borderless (Çerçevesiz) Bask›da beyaz çerçeve olmaz. E¤er yaz›c›n›z
çerçevesiz bask› yapam›yorsa, bask› da çerçeveli olacakt›r.
(Çerçeveli) 9 x 13 cm veya daha büyük bask›larda çekim
Bordered bilgisi çerçevede belirtilecektir.
xx-up

Default

Tek bir ka¤›da ayn› foto¤raf›n 2, 4, 8, 9, 16 veya 20 kopyas› bas›lacakt›r.
A4 veya zarf boyutu ka¤›tlarda, DPOF bask› emirleri
do¤rultusunda 20 veya 35 küçültülmüﬂ foto¤raf bas›lacakt›r (sf. 163).
[20-up ] konumunda çekim bilgileri* de bas›lacakt›r.
(Fabrika ayarlar›) Sayfa düzeni yaz›c› tipi veya yaz›c›
ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iﬂir.

Exif verisi olarak kamera ismi, objektif ismi, çekim modu, enstantane
h›, diyafram de¤eri, poz telafisi oran›, ISO h›z›, beyaz ayar› vs.
bas›lacakt›r.

Bask› efektlerini ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n. Bask› efekti
istemiyorsan›z sayfa 5. aﬂamaya geçin.
Yaz›c›ya ba¤l› olarak bask› ekran›
farkl› olabilir.
Sa¤ üst köﬂede görünen istedi¤iniz
baﬂl›¤› seçin ve
tuﬂuna bas›n.
Kadran ile istedi¤iniz bask› efektini
seçin ve
tuﬂuna bas›n.
<INFO.> seçene¤inin yan›nda
simgesi görünüyorsa bask› efektleri
de ayarlanabilir (sf. 160).
Baﬂl›k

Tan›m
Foto¤raf yaz›c›n›n standart rengine göre yap›l›r.
On (Aç›k) Foto¤raftaki Exif verisi otomatik düzeltme için
kullan›l›r.
Off (Kapal›) Herhangi bir otomatik düzeltme yap›lmaz.
Daha canl› mavi ve yeﬂil renkler için
Vivid (Canl›) doygunlu¤u art›r›r.
NR (nötral) Foto¤raftaki parazitler bask› öncesi giderilir.
B/W B/W (Siyah-Beyaz) Gerçek siyah tonlar› ile siyah/beyaz bask› yap›l›r.
B/W Cool tone (donuk ton) So¤uk siyah tonlar› kullanarak siyah/beyaz bask› al›r.
B/W Warm tone (s›cak ton) S›cak, sar›mt›rak siyah tonlar› kullanarak siyah/beyaz bask› al›r.
Neutral (Do¤al) Herhangi bir otomatik düzeltme yap›lmaz; foto¤raf›n
do¤al rengi ve kontrast› kullan›l›r.
“Do¤al” ayarla ayn› bask› karakteristi¤i kullan›l›r.
Neutral M Ancak hassas ayarl› bask›lar için kullan›l›r.
(Do¤al M)
Bask› yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iﬂir. Detayl› bilgi için
Default
(Fabrika ayar›) yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzu inceleyin.
Bask› efektleri de¤iﬂtirildi¤inde bu sol üstte gösterilen foto¤rafa
yans›yacakt›r. Bask›s› al›nm›ﬂ foto¤raf›n ekranda gösterilen
foto¤raftan k›smen farkl› görünece¤ini unutmay›n. Bu sayfa
160'daki [Parlakl›k] ve [Ayar seviyesi] uygulan›r.

Tarih ve dosya numaras›n›n
bask›ya eklenmesi.
Gerekiyorsa ayar yap›n.
seçin ve
tuﬂuna bas›n.
‹stenen ayar› seçin ve
tuﬂuna
bas›n.

Kopya say›s›n› ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n.
seçin ve
tuﬂuna bas›n.
Kopya say›s›n› seçin ve
tuﬂuna bas›n.

Bask›y› baﬂlat›n.
Bask› [Bask›] seçene¤ine gelin
ve
tuﬂuna bas›n.
tuﬂunun mavi lambas›
yan›p söner ve bask› baﬂlar.

Kolay bask› ile, ayn› bask› ayarlar› ile bir baﬂka foto¤raf›n bask›s›
al›nabilir. Foto¤raf› seçip mavi renkteki
tuﬂuna basman›z
yeterlidir. Kolay bask›da kopya say›s› hep 1'dir. Ayr›ca, k›rpma
ayar› uygulanamaz.
Bask› efektleri için [Fabrika] ve di¤er seçenekler yaz›n›n üretimde
sabitlenen fabrika ayarlar›d›r.[Fabrika] ayarlar› hakk›nda detayl›
bilgi edinmek için yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin.
Foto¤raf›n dosya boyutu ve kay›t kalitesine ba¤l› olarak bask›
[Bask›] ayar›n› seçtikten sonra iﬂlemin baﬂlamas› vakit alabilir.
Foto¤raf e¤im düzeltisi uyguland›¤›nda (sf. 161), bask› uzun
sürebilir.
Bask›y› durdurmak için, ekranda [Durdur] göründükten sonra
tuﬂuna bas›n ve ard›ndan [OK] seçene¤ine gelin.

Bask› Efekti Ayarlar›
158. sayfada gösterilen 4. ad›mda bask›
efektini seçin. <INFO.> yan›nda
ikonu
göründü¤ünde <INFO> tuﬂuna bas›n.
Bundan sonra bask› efektini
ayarlayabilirsiniz. Ayar seçene¤i ve
ekranda gösterilecekler 4. aﬂamada
yap›lan seçime ba¤l›d›r.

Parlakl›k
Foto¤raf›n parlakl›¤› ayarlanabilir.

Ayar seviyeleri
[Manuel] seçene¤i ile histogram da¤›l›m›n›
de¤iﬂtirebilir ve foto¤raf›n parlakl›¤›n› ve
kontrast›n› ayarlayabilirsiniz. Ayar
seviyeleri ekran› ile, <INFO> tuﬂuna
basarak
konumunu de¤iﬂtirebilirsiniz.
Gölgelendirme seviyesini (0-127) veya
parlakl›k seviyesini (128-255) ayarlamak
için
kadran›n› çevirin.

Parlaklaﬂt›r›c›
Konunun yüz bölgesinin karanl›k ç›kmas›na neden olacak düﬂük
ayd›nlatmal› ortamlarda etkilidir.[Aç›k] konuma ayarland›¤›nda
bask› için yüz ayd›nlatmas› uygulan›r.

K›rm›z› göz düzeltme
Konunun k›rm›z› gözle göründü¤ü flaﬂl› çekimlerde etkilidir. [Aç›k]
konuma ayarland›¤›nda bask› için k›rm›z› göz düzeltisi yap›l›r.
[ Parlaklaﬂt›r›c›] ve [K›rm›z› göz düz.] efektleri ekranda
görüntülemeyecektir.
Detayl› ayar [Detay ayar] ayarland›¤›nda, kontrast [Kontrast],
doygunluk [Doygunuk], renk tone [Renk tonu] ve renk dengesi
[Renk dengesi] ayar› yapabilirsiniz. [Renk dengesi] ayar› için
seçene¤ini kullan›n. B mavi, A amber, M magenta ve G ise
yeﬂil içindir. Renk ayara göre de¤iﬂir.
Tümünü temizle [Tümünü Temizle] ayar› seçildi¤inde, bütün
bask› efekti ayarlar› fabrika ayar›na geri döndürülür.

Foto¤raf›n Kenar Düzeltisi (K›rpma)
E¤im düzeltisi

Foto¤raf›n kenarlar›n› düzeltip sanki
foto¤raf›n kompozisyonu yeniden
oluﬂturulmuﬂ gibi sadece düzeltilmiﬂ
k›sm› basabilirsiniz.K›rpma iﬂlemini
bask›dan hemen önce yap›n.Kenar
düzeltme ayarlar›n› yat›ktan sonra bask›
ayarlar›n› yaparsan›z kenar düzeltme
ayarlar›n› yeniden yapman›z gerekebilir.

Bask› ayar ekran›ndan k›rpma [K›rpma] seçene¤ine gelin.
K›rpma çerçevesinin boyutunu, konumunu ve oran›n› ayarlay›n.
K›rpma çerçevesindeki foto¤raf alan› bast›r›labilir. K›rpma
çerçevesinin yatay-dikey oran› [Ka¤›t Ayarlar›] ile de¤iﬂtirilebilir.
K›rpma çerçevesinin boyutunun de¤iﬂtirilmesi.
veya
tuﬂuna bast›¤›n›zda k›rpma çerçevesinin
boyutu de¤iﬂir. K›rpma çerçevesi küçüldükçe bask›s› yap›lacak
foto¤raf›n büyütülme oran› artar.
K›rpma çerçevesinin hareket ettirilmesi
Çerçeveyi foto¤raf üzerinden yatay ve dikey yönde hareket
ettirmek için
tuﬂunu kullan›n. K›rpma çerçevesini istenen
foto¤raf alan› veya kompozisyon elde edilene kadar hareket ettirin.
Çerçevenin Döndürülmesi
<INFO> tuﬂuna her bas›ﬂ›n›zda kenar düzeltme çerçevesi dikey
ve yatay konumlar aras›nda geçiﬂ yapar. Bu yatay bir foto¤raftan
dikey bir bask› elde etmenizi sa¤lar.
Foto¤raf›n e¤im düzeltisi
kadran›n› çevirerek foto¤raf döndürme aç›s›n› 0.5 ad›m
art›ﬂlar›yla -+10 derece de¤iﬂtirebilirsiniz. Foto¤raf›n e¤im
düzeltisi uyguland›¤›nda ekrandaki
simgesi mavi renge
döner.
K›rpma iﬂleminden ç›kmak için

tuﬂuna bas›n.

Bask› ayar ekran› tekrar görünür.
Bask› ayar ekran›n›n sol üst köﬂesinden foto¤raf›n
k›rp›lm›ﬂ alan›n› kontrol edebilirsiniz.

Yaz›c›ya ba¤l› olmak üzere k›rp›lan foto¤raf alan› belirledi¤iniz
gibi bast›r›lamayabilir.
K›rpma çerçevesini küçüldükçe bask›s› al›nan alandaki nokta
say›s› artar. Foto¤rafta aﬂ›r› nokta var ise k›rpma çerçevesi
k›rm›z renkte görünmeye baﬂlar.
Foto¤raf› k›rparken kameran›n LCD ekran›ndan kontrol edin.
Foto¤raf› TV ekran›nda izlerseniz k›rpma çerçevesi do¤ru bir
ﬂekilde gösterilmeyebilir.
Yaz›c› Hatalar›
E¤er bir yaz›c› hatas›n› (mürekkep yok, ka¤›t yok vs.) çözdüyseniz
ve bask› iﬂlemine devam etmek için [Devam et] seçene¤ini seçin.
Ancak, buna ra¤men bask› iﬂlemi yeniden baﬂlam›yorsa, bask›
iﬂlemine devam etmek için yaz›c›y› çal›ﬂt›r›n.
Detayl› bilgi için yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzuna baﬂvurun.
Hata Mesajlar›
Bask› iﬂlemi s›ras›nda bir hata oluﬂursa, kameran›n LCD ekran›nda
bir hata mesaj› belirecektir. Bask› iﬂlemini durdurmak için < >
tuﬂuna bas›n. Problemi çözdükten sonra bask› iﬂlemine devam edin.
Bask› problemlerinin çözümleri hakk›nda detayl› bilgi için yaz›c›n›n
kullan›m k›lavuzunu inceleyin.
Ka¤›t Hatas›:
Ka¤›d›n yaz›c›ya do¤ru bir biçimde yüklenip yüklenmedi¤ini kontrol edin.
Mürekkep Hatas›:
Yaz›c›n›n mürekkebi bitmiﬂ veya at›k mürekkep deposu dolu.
Donan›m Hatas›:
Ka¤›t ve mürekkep d›ﬂ›nda herhangi bir yaz›c› hatas›n› kontrol edin.
Dosya Hatas›:
PictBridge ile bas›lamayacak bir foto¤raf› basmaya çal›ﬂt›n›z.
Farkl› bir kamera ile çekilmiﬂ foto¤raflar veya bilgisayarda
düzenlenmiﬂ foto¤raflar bas›lamayabilirler.

Dijital Bask› Emri Format› (DPOF)
Bask› için bask› tipi, tarih bask›s› ve dosya numaras› ayar›n› yap›n.
Bask› ayarlar› bask› emri alm›ﬂ bütün foto¤raflara uygulanabilir.
(Her seferinde her foto¤raf için ayr› ayr› ayarlanmas› gerekmez).
Bask› Seçeneklerinin Ayarlanmas›

[Bask› emri] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Bask›
emri] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

[Ayar] seçene¤ine gelin.
[Ayar] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

Seçenekleri istedi¤iniz gibi düzenleyin.
[Bask› tipi], [Tarih] ve [Dosya no.]
ayar›n› yap›n.

[Bask› tipi]

Seçene¤e gelin ve

tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz ayar için

tuﬂuna bas›n.

[Tarih]

[Dosya no.]

Standart Her sayfaya bir foto¤raf basar.
Bask› Tipi

‹ndeks

Ka¤›da çok say›da küçültülmüﬂ foto¤raf bas›l›r.

Her ‹kisi de Hem standart kem de indeks bask›lar› basar.
Tarih

[Aç›k] bask›n›n üzerine kay›tl› tarihi basar.
Kapal›
Aç›k
Dosya
[Aç›k] bask›n› üzerine dosya numaras›n› basar.
Numaras› Kapal›

Menüden ç›k›n.
<MENU> tuﬂuna bas›n.
Ekranda Bask› emri ayarlar› yeniden
belirir.
Daha sonra, bas›lacak foto¤raflar›
seçmek için [Foto¤raf Seç] veya
[Tüm foto¤raflar] seçeneklerini seçin.

[Tarih] ve [Dosya No.] seçenekleri [Aç›k] konumuna ayarl›
olsalar bile, bask› tip ayarlar›na ve yaz›c›ya ba¤l› olarak tarih
ve dosya numaralar› bas›lamayabilir.
DPOF ile bask› yaparken, Bask› Emri tan›mlamalar› yap›lm›ﬂ olan
haf›za kart›n› kullanman›z gerekir. DPOF, Bask› Emri tan›mlamalar›
yap›lmam›ﬂ karttaki foto¤raflar için kullan›lamaz.
Baz› DPOF uyumlu yaz›c›lar ve foto¤raf laboratuarlar› foto¤raflar›
belirledi¤iniz gibi basamayabilirler.Yaz›c›n›zla böyle bir ﬂey olursa,
yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin. Foto¤raf laboratuar›na
bask› emri verirken uyumluluk hakk›nda bir görüﬂme yap›n.
Farkl› bir kamera ile çekilmiﬂ foto¤raflar içeren haf›za kart›n›
kameran›za takmay›n ve daha sonra bask› emri vermeye
çal›ﬂmay›n. Basmaya çal›ﬂt›¤›n›z foto¤raflar›n üzerine
istenmeden kay›t yap›labilir. Ayr›ca, foto¤raf tipine ba¤l› olarak
bask› emri yap›lamayabilir.
RAW foto¤raflar bask› için seçilemezler.
[Indeks] bask›larda, [Tarih] ve [Dosya No.] ayarlar› ayn› anda
aç›k [Aç›k] konumunda olamaz.

Bask› Emri
Foto¤raf Seçimi

Foto¤raflar tek tek seçin ve bask›ya
gönderin. Üç foto¤raf görüntülemek için
tuﬂuna bas›n. Tek foto¤raf
görüntülemeye dönmek için
tuﬂuna bas›n. Bask› emrini tamamlad›ktan
sonra, bask› emrini haf›za kart›na
kaydetmek için <MENU> tuﬂuna bas›n.

Miktar

Seçilen toplam
foto¤raf say›s›

Kontrol iﬂareti
‹ndeks ikonu

[Standart], [Her ikisi]
tuﬂuna bas›n ve foto¤raf›n bir
kopyas›n› al›n. Ekranda görünen
foto¤raf›n kopya say›s›n› (en fazla 99)
tuﬂu ile belirleyin.

[Index]
tuﬂuna bas›n ve görüntülenen
foto¤raf indeks bask›s›nda yer alacakt›r.
Üst solda
iﬂareti görünür.

ile
[
ile] seçin ve klasörü seçin. Klasör içindeki foto¤raflar›n birer
kopyas› bask› emri ayar› al›r. Tümünü temizlemeyi ve bir klasör
seçti¤inizde, klasördeki bütün foto¤raflar için verilmiﬂ olan bask›
emri iptal edilir.
Bütün foto¤raflar
Karttaki tüm foto¤raflar›n 1 kopyas› için bask› emri verilir.
Karttakilerin tümünü temizle seçildi¤inde karttaki bütün
foto¤raflar için verilen bask› emri iptal edilir.
RAW foto¤raflar, “Tüm foto¤raflar” ayar›nda dahi bask› emrinde
yer almaz.
PictBridge uyumlu bir yaz›c› kullan›rken, tek bask› emrinde
400'den fazla say›da foto¤raf› basmay›n. Bu say›y› aﬂarsan›z,
seçilen tüm foto¤raflar bas›lmayabilir.

DPOF ile Direkt Bask›
Direkt bask› uyumlu bir yaz›c›yla DPOF
ile tan›mlanm›ﬂ foto¤raflar kolayl›kla
basabilirsiniz.

Bask› iﬂlemine haz›rlan›n.
Sayfa 154'ü inceleyin. "Kameran›n Yaz›c›ya Ba¤lanmas›"
bölümünü 5. ad›ma kadar takip edin.
[

] tab ayar› alt›ndaki bask› emri [Bask› Emri] seçene¤ine gelin.

[Bask›] seçene¤ine gelin.
[Bask›] sadece kamera yaz›c›ya ba¤l› oldu¤unda ve bask›
yapmak mümkün oldu¤u zaman görünür.

[Ka¤›t ayarlar›] baﬂl›¤›n› seçin. (sf. 156)
Gerekiyorsa bask› efektlerini ayarlay›n (sf.158)

[OK] seçene¤ine gelin.
Bask› öncesi ka¤›t boyutunu ayarlad›¤›n›zdan emin olun.
Baz› yaz›c›lar dosya numaras›n› yazd›ramaz.
[Çerçeveli] ayar› seçildi¤inde, kullan›lan yaz›c›ya ba¤l› olmak
üzere, tarih bask›s› çerçeve üzerinde kalabilir.
Yaz›c›ya ba¤l› olmak üzere, parlak fona veya kenarl›k üzerine
bast›r›ld›¤›nda tarih silik görünebilir.
[Ayar seviyeleri], [Manuel] seçilemez.
Bask›y› durdurduktan sonra yeniden bask›ya baﬂlamak istiyorsan›z
[Yeniden baﬂlat] baﬂl›¤›n› seçin. Bask›y› durdurduktan sonra
yeniden baﬂlama iﬂlemini aﬂa¤›daki durumlarda gerçekleﬂtirmeyebilirsiniz:
Bask›ya yeniden baﬂlamadan önce bask› emrini de¤iﬂtirir veya
silinmiﬂ foto¤raflara bask› emri verirseniz.
Bask›ya yeniden baﬂlamadan önce bask› emrini de¤iﬂtirir veya
silinmiﬂ foto¤raflara bask› emri verirseniz.
Bask› iﬂlemi durduruldu¤unda haf›za kart›n›n kapasitesi azald›¤›nda.
Bask› esnas›nda bir sorun yaﬂan›rsa sayfa 162'yi inceleyin.

Foto¤raflar›n Bilgisayara Aktar›lmas›
Kameran›z› bilgisayara ba¤layarak, kameran›n haf›za kart›ndaki
foto¤raflar› bilgisayara aktarabilirsiniz. Bu iﬂleme direkt foto¤raf
transferi denir.
E¤er bilgisayara kamera ile verilen yaz›l›m› (EOS DIGITAL
Solution Disk CD-ROM) yüklediyseniz, foto¤raflar›n aktar›m›
daha da kolaylaﬂ›r. Yaz›l›m yüklemesi hakk›nda detayl› bilgi
edinmek için CD rehberini inceleyin.

Foto¤raf Aktar›m› ‹çin Haz›rl›k
Ba¤lant›dan önce kameray›
kapat›n.
Kameray› kiﬂisel bilgisayara
ba¤lay›n.
Bilgisayara ba¤lanmak için kamera ile
verilen arabirim kablosunu kullan›n.
Kabloyu kameran›n
ba¤larken fiﬂteki
kalmal›d›r.

giriﬂine
ikonu üstte

Bilgisayar›n USB portundan kabloyu
kablonun öteki ucuna ba¤lay›n.

Kameran›n açma/kapama tuﬂunu
aç›k <AÇIK> konuma getirin.
Bilgisayarda program seçim ekran›
belirdi¤inde [EOS Utility] seçene¤ine
gelin. Kamera model seçim ekran›
göründü¤ünde, kameran›z›n
modelini seçin.
Bilgisayarda [EOS Utility] ekran› ve
kameran›n LCD ekran›nda Direkt
Aktar›m ekran› görünür.

Bilgisayarda [EOS Utility] ekran› görünmezse, (ayr› sat›lan)
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzunu inceleyin.
Kabloyu ç›karmadan önce, kameray› kapat›n ve kabloyu fiﬂten
tutarak (kablodan de¤il) ç›kar›n.

Foto¤raflar›n Bilgisayara Aktar›lmas›
Bilgisayara gönderilen foto¤raflar, çekim tarihine göre düzenlenmiﬂ
alt klasörlerdeki Windows için [Foto¤raflar›m] klasörüne veya
Macintosh için [Foto¤raflar] klasörüne kaydedilir.
Tüm foto¤raflar

[Bütün foto¤raflar] seçene¤ine gelin,
tuﬂuna bas›n.
tuﬂu mavi renkte yan›p söner
ve foto¤raf aktar›m› baﬂlar.
Foto¤raf aktar›m› tamamland›¤›nda
lamba yan›k kal›r.

Video çekim dosyalar›, foto¤raf çekimi dosyalar›ndan daha
büyük olaca¤› için, aktar›lmalar› daha uzun sürer.
Dosya aktar›m› esnas›nda kabloyu sökmeyin.
Direkt aktar›m ekran› görüntülenirken çekim yap›lamaz.

[Bütün foto¤raflar] d›ﬂ›ndaki ayarlar aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.Foto¤raf
aktar›m›na baﬂlamak için
tuﬂuna bas›n.
Yeni foto¤raflar
Bilgisayara henüz aktar›lmam›ﬂ foto¤raflar kamera taraf›ndan
aktar›m için otomatik olarak seçilir ve aktar›l›r.
Aktar›m emri foto¤raflar›
Bilgisayara aktaraca¤›n›z foto¤raflar› grup halinde seçin ve
aktar›n. Foto¤raf seçimi için 170. sayfay› inceleyin.
Seç & aktar
Foto¤raflar› tek tek seçip bilgisayara
aktar›n. Ç›k›ﬂ için <MENU> tuﬂuna
bas›n.

Duvar ka¤›d›
Foto¤raf bilgisayar›n masaüstü ekran›nda duvar ka¤›d› olarak
görünür. Ç›k›ﬂ için <MENU> tuﬂuna bas›n.

tuﬂu yerine
tuﬂuna bas›ld›¤›nda ekranda bir iﬂlem
do¤rulama diyalogu görünür. [OK] seçene¤ine gelin ard›ndan
aktar›m› baﬂlatmak için
tuﬂuna bas›n.
RAW foto¤raflar duvar ka¤›d› olarak aktar›lamaz.

Aktar›lacak Foto¤raflar›n Seçilmesi
Bilgisayar›n›za aktaraca¤›n›z foto¤raflar›
seçmek için [
] tab ayar›ndan, [Aktar›m
emri] seçene¤ine gelin. 169. sayfadaki
[Aktar›m emri foto¤raflar›] seçildi¤inde,
aktar›m emri ile iﬂaretlenmiﬂ foto¤raflar
aktar›labilir.

Foto¤raf Seç
Bilgisayara aktaraca¤›n›z foto¤raflar› tek tek
seçin. Ekranda gösterilen foto¤raf› aktar›m
emrine dahil etmek için
tuﬂuna bas›n.
Sol üstte
simgesi de görüntülenir.
Aktar›m emri tamamland›ktan sonra, aktar›m
emrini karta kaydetmek için <MENU> tuﬂuna
bas›n.
ile
[
ile] seçin ve klasörü seçin. Klasör içindeki tüm foto¤raflar aktar›m
emri alacakt›r. Tümünü temizleme ve bir klasör seçti¤inizde, klasördeki
bütün foto¤raflar için verilmiﬂ olan aktar›m emri iptal edilir.
Bütün foto¤raflar
Karttaki tüm foto¤raflara aktar›m emri verilir. Karttakilerin tümünü
temizle seçildi¤inde karttaki bütün foto¤raflar için verilen bask› emri
iptal edilir.
Kameraya baﬂka bir makinede aktar›m emri atanm›ﬂ bir kart›
takmay›n ve karta aktar›m emri vermeye çal›ﬂmay›n. Seçilen tüm
foto¤raflar›n üzerine yaz›labilir. Ayr›ca, foto¤raf tipine ba¤l› olarak
aktar›m emri gerçekleﬂmeyebilir.
Aktar›m emri için, RAW+JPEG modunda çekilmiﬂ bir foto¤raf
seçerseniz, bu tek bir foto¤raf olarak say›lacakt›r. Direkt aktar›m
s›ras›nda, RAW ve JPEG foto¤raflar bilgisayara aktar›lacakt›r.
Tek seferde 999'dan fazla say›da foto¤raf aktarmak istiyorsan›z,
direkt aktar›m ekran›ndaki tüm foto¤raflar [Tüm foto¤raflar]
seçene¤ine gelin (sf. 168).

Kameran›n Kiﬂiye
Özel Ayarlanmas›
Kiﬂiye Özel ‹ﬂlevler foto¤raf çekme tercihlerinize uygun
olarak kameran›z›n çeﬂitli özelliklerini kiﬂiye özel
ayarlaman›za olanak tan›r. Ayn› zamanda, kullan›lan
kamera ayarlar› Mod Kadran›'n›n
ve
konumlar›na kaydedilebilir.
Bu bölümde aç›klana iﬂlevler ﬂu çekim modlarda
ayarlanabilir ve kullan›labilir: P, Tv, Av, M, B.

Kiﬂiye Özel ‹ﬂlev Ayarlar›
seçene¤ine gelin.
tab›n› seçmek için
çevirin.

kadran›n›

Grubu seçin.
C.Fn I-IV seçimi için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Özel ‹ﬂlev numaras›

Özel iﬂlev numaras›n› seçin.
Özel iﬂlev numaras›n› seçmek için
kadran›n› çevirin ve
tuﬂuna
bas›n.

Ayar› istedi¤iniz gibi de¤iﬂtirin.
Ayar› (numaray›) seçmek için
kadran›n› çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Baﬂka Özel ‹ﬂlevleri ayarlamak için 2.
ve 4. aﬂamadaki iﬂlemleri tekrarlay›n.
Ekran›n alt›nda kullan›lan Özel
Fonksiyon ayarlar› belirir.

Ayardan ç›k›n.
<MENÜ> tuﬂuna bas›n.
2. aﬂamadaki ekran yeniden görünür.

Bütün Özel Ayart ‹ﬂlevlerinin Temizlenmesi
Bütün özel ayar iﬂlevlerini iptal etmek için 2. aﬂamada [ Clear All Custom
Functions (C.Fn)] seçene¤ine gelin.

Bütün özel iﬂlev ayarlar› temizlendikten sonra dahi [
ekran›] için yap›lan ayarlar de¤iﬂmez.

:C.Fn IV-5 odaklanma

Özel Ayar ‹ﬂlevleri
LV Foto¤raf

C.Fn I: Poz
Poz seviye aﬂamalar›
ISO h›z ayar›n›n aﬂamalar›
ISO geniﬂlemesi
Dizlemenin otomatik iptali
Dizeleme s›ralamas›
Güvenlik de¤iﬂimi
Av modunda flaﬂ senkron h›z›

LV Video Çekim

sf. 174

sf. 175

C.Fn II: Foto¤raf
Uzun enstantanede parazit azatl›m›
sf. 176
Yüksek ISO h›z›nda parazit azatl›m›
Ton vurgulama önceli¤i
sf. 177
Otomatik Iﬂ›k ‹yilileﬂtirici

C.Fn III: Otomatik odak/‹lerleme
AF mümkün olmad›¤›nda objektif ilerlemesi
Objektif AF durdurma tuﬂu iﬂlevi
AF noktas› seçim yöntemi
Süper empose gösterim
AF-yard›mc› ›ﬂ›k patlamas›
Ayna kilidi
AF nokta alan› geniﬂletmesi
AF Mikro ayar

sf. 178

sf. 179

(2, 3 & 5 çal›ﬂ›r)
(H›zl› mod)
(H›zl› mod)

sf. 180
sf. 181

(H›zl› mod)

C.Fn IV: ‹ﬂlem/Di¤erleri
Deklanﬂör tuﬂu/AF-ON tuﬂu
sf. 182
AF-ON/AE kilit tuﬂu ayar›
Çekim esnas›nda SET tuﬂu
sf. 183
Tv/Av esnas›nda kadran›n yönü
Odaklanma ekran›
sf. 184
Orijinal karar verisinin eklenmesi sf. 185

(3 çal›ﬂ›r)
(5 & 6 çal›ﬂmaz)

Gölgeli Özel ‹ﬂlev ayarlar›, Live View (LV) foto¤raf veya video çekim esnas›nda
çal›ﬂmaz. (Ayar seçilemez.)

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›
C.Fn I: Poz
C.Fn I-1 Poz seviyesi art›ﬂlar›
0: 1/3 ad›m ayar›
1: 1/2 ad›m ayar›
Enstantane h›z›, diyafram, poz telafisi, AEB vb. için1/2'lik art›ﬂlar›
ayarlar. Poz kontrolünü 1/3'ten daha az art›ﬂlarla gerçekleﬂtirmek
istedi¤inizde etkilidir.
Poz seviyeleri vizörde ve LCD ekrandan aﬂa¤›daki gibi gösterilir.

C.Fn I-2 ISO h›z› ayar art›ﬂlar›
0: 1/3 ad›m
1: 1-ad›m

C.Fn 1-3 ISO geniﬂlemesi
0: Kapal›
1: Aç›k
“L” (ISO 50 eﬂde¤eri), “H1” (ISO 6400 eﬂde¤eri) ve “H2” (ISO
12800 eﬂde¤eri) ISO h›z› olarak seçilebilir.

C.Fn 1-4 Dizelemenin otomatik iptali
0: Aç›k
Açma/kapama dü¤mesi kapal› <KAPALI> konuma ayarland›¤›nda
veya kamera ayarlar› temizlendi¤inde AEB ve WB-BKT ayarlar›
iptal edilecektir. AEB ayar›, bulb poz ayar›nda veya flaﬂ patlamaya
haz›rland›¤›nda da iptal edilecektir.
1: Kapal›
AEB ve WB-BKT ayarlar› açma/kapama dü¤mesi <KAPALI> konuma
ayarland›¤›nda dahi sakl› tutulur. (Flaﬂ haz›r oldu¤unda AEB iptal
edilir. Ancak, AEB miktar› haf›zada sakl› tutulur.)

C.Fn 1-5 Dizeleme s›kl›¤›
AEB çekim s›kl›¤› ve beyaz ayar dizeleme s›kl›¤› de¤iﬂtirilebilir.

0 : Standart poz
Azalt›lm›ﬂ poz
Artt›r›lm›ﬂ poz

Beyaz Ayar Dizeleme
B/A Vurgusu
M/G Vurgusu
0 : Standart beyaz ayar›
0 : Standart beyaz ayar›
Daha çok mavi
Daha çok magenta
Daha çok amber
Daha çok yeﬂil

C.Fn I-6 Güvelik de¤iﬂimi
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin (Tv/Av)

Bu AE enstantane önceli¤i (Tv) ve AE diyafram önceli¤i (Av)
modlar›nda çal›ﬂ›r. Konu parlakl›¤› istem d›ﬂ› de¤iﬂti¤inde ve do¤ru
otomatik odak elde edilemedi¤inde kamera do¤ru poz ayar›na
ulaﬂmak için poz ayar›n› otomatik olarak de¤iﬂtirecektir.

C.Fn I-7 Av modunda flaﬂ senkron h›z›
0: Otomatik
1: 1/200 - 1/60 sn otomatik

Flaﬂl› çekimlerdeki diyafram önceli¤i AE (Av) ile düﬂük ayd›nlatmal›
ortamlardaki yavaﬂ senkron h›z› engellenir. Konuda netlik sorununu
gidermek ve kamera sars›nt›s›n› azaltmak istedi¤inizde bu ayar›
yap›n. Oluﬂabilecek tek sorun, flaﬂl› çekimde konu düzgün pozlansa
da fonda karanl›k oluﬂmas›d›r.
2: 1/200 sn. (sabit)

Flaﬂ senkron h›z› 1/200 sn'de sabitlenmiﬂtir. Bu foto¤raf flulu¤unu
ve kamera sars›nt›s›n› 1 ayar›ndan daha fazla engeller. Ancak, fon
1 ayar›ndan daha fazla karanl›k olur.

C.Fn II: Foto¤raf
C.Fn II - 1 Uzun enstantane parazit azaltma
0: Kapal›
1: Otomatik

1.sn.'lik veya daha uzun enstantanelerde, uzun enstantaneye özgü
parazitlenme tespit edildi¤inde, parazit azaltma iﬂlevi otomatik
olarak devreye girer. Bu otomatik [Otomatik] ayar pek çok durumda
iﬂlevlidir.
2: Aç›k

Parazit azaltma iﬂlevi 1 sn. veya daha uzun bütün enstantanelerde
devreye girer. [Aç›k] ayar› [Otomatik] ayar ile tespit edilememiﬂ veya
azalt›lamam›ﬂ parazitlerin giderilmesinde etkilidir.
1 ve 2 ayarlar›nda, foto¤raf çekildikten sonra parazit azaltma
iﬂlevi poz ile ayn› sürede gerçekleﬂebilir. Parazit azaltma süreci
esnas›nda, vizörde “1” veya daha yüksek bir de¤er göründü¤ü
dürece çekim yapabilirsiniz.
2 ayar›nda live-view çekimi esnas›ndaki uzun bir enstantanede
parazit azaltma uyguland›¤›nda LCD ekranda “BUSY” ifadesi
görünür ve Live View gösterim bu iﬂlem tamamlanana kadar
görüntülenmez. (Baﬂka bir foto¤raf çekilemez).

C.Fn II -2 Yüksek ISO h›z› parazit azaltma
Foto¤rafa yay›lan parazitlenmeyi azalt›r. Parazit azaltma tüm ISO
h›zlar›na uygulansa da, yüksek ISO h›zlar›nda iﬂlev k›smen etkilidir.
Düﬂük ISO h›zlar›nda gölgeli alanlardaki parazitlenme daha iyi
giderilebilir. Parazit seviyesine göre ayar› de¤iﬂtirin.
0: Standart
1: Düﬂük
2: Güçlü
3: Devre d›ﬂ›

2 ayar›nda maksimum ard› ard›na çekim say›s› ciddi oranda azal›r.

C.Fn II-3 Vurgulama tonu önceli¤i
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin

Vurgulama detay›n› güçlendirir. Dinamik menzil standart %18 gri'den
parlak vurgulamaya do¤ru geniﬂler. Gri renk gösterimleri ve vurgulu
noktalar aras›ndaki renk geçiﬂi vurgular› düzgünleﬂtirilir.
1 ayar›nda gölgeli alanlardaki parazitlenmeye daha az rastlan›r.
1 ayar› ile ayarlanabilir ISO h›z› menzili 200-6400 aras›nda de¤iﬂir.
Ayr›ca, ayarlarla birlikte LCD ekranda ve vizörde
(dinamik
menzil) görüntülenir.

C.Fn II-4 Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Foto¤raflar›n karanl›k veya düﬂük kontrastl›
görünürse, parlakl›k ve kontrast otomatik
olarak düzeltilir.
RAW foto¤raflar için, Digital Photo Professional
(toplu yaz›l›m) ile yap›lm›ﬂ ayarlar› uygulay›n.
0: Standart
1: Düﬂük
2: Güçlü
3: Devre d›ﬂ›

Çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak, parazitlenme artabilir.
Bu iﬂlev, manuel poz veya bulb pozlama ayarland›¤›nda çal›ﬂmaz.

Tam otomatik modlarda

otomatik olarak [Standart] ayarlan›r.

C.Fn III: Otomatik odak/‹lerleme
C.Fn III-1 AF mümkün olmad›¤›nda objektif ilerlemesi
Otomatik odak devreye girmesine ra¤men odaklanma gerçekleﬂmiyorsa
kamera ya odaklamay› denemeyi sürdürür veya durdurur.
0: Odak aray›ﬂ› aç›k
1: Odak aray›ﬂ› kapal›

Kamera tekrar odaklanmaya çal›ﬂt›¤›nda odak da¤›n›kl›¤›n› engeller.
Özellikle odak taﬂ›rma özelli¤ine sahip süper telefoto objektiflerle
kullan›ﬂl›d›r.

C.Fn III-2 Objektif AF durdurma tuﬂu iﬂlevi
* AF durdurma tuﬂu sadece telefoto IS lenslerde bulunur.

0: AF durdur
1: AF çal›ﬂ›r
AF sadece tuﬂ bas›l› tutulurken çal›ﬂ›r. Tuﬂa bas›l› konumdayken
kamera ile AF iﬂlemi yap›lamaz.
2: AE kilidi

Tuﬂa bas›ld›¤›nda AE kilidi uygulan›r. Bu, remin farkl› k›s›mlar›na
odaklanmak ve ölçüm yapmak istedi¤inizde kullan›ﬂl›d›r.
3: AF nota: M

Otomatik/Otomatik

merkez

Manuel AF noktas› seçim modunda tuﬂ bast›rd›¤›n›zda aniden
otomatik AF nokta seçimine geçer. Bu Al Servo modunda manuel
AF noktas› seçimini kullanarak hareketli bir konunun takibini art›k
yapamad›¤›n›zda kullan›ﬂl›d›r. Manuel seçim modundan aniden
otomatik AF nokta seçimine geçiﬂ yapabilirsiniz. Otomatik AF
nokta seçimi modunda tuﬂ ancak bas›l› konumda tutuldu¤unda
merkez AF noktas›n› seçer.
4: TEK KARE

Al SERVO

Tek kare AF modunda kameran›z sadece tuﬂu bas›l› tuttu¤unuzda
Al Servo AF moduna geçiﬂ yapar. Al Servo modunda kameran›z
sadece tuﬂu bas›l› tuttu¤unuzda Tek Kare AF moduna geçiﬂ yapar.
Bu, mütemadiyen hareket eden ve duran konular›n Tek-Kare AF
ve Al Servo AF aras›nda geçiﬂ yapman›z gerekti¤inde kullan›ﬂl›d›r.
5: Görüntü Sabitleyici (IS) baﬂlat

Objektifin IS dü¤mesi aç›k <ON> konumda oldu¤unda tuﬂa bast›¤›n›z
anda Görüntü Sabitleyici (IS) çal›ﬂ›r. AF durdurma tuﬂu sadece süper
telefoto IS objektiflerinde mevcuttur. 5 ayar› ile deklanﬂöre yar›m
bast›¤›n›zda Görüntü Sabitleyici çal›ﬂmaz.

C.Fn III - 3: AF noktas› seçim yöntemi
AF noktas›n› seçmek için
kadran›n› kullan›n.

tuﬂuna bas›n

veya

1: Çoklu Kontrol Kadran› Direkt

Önce
tuﬂuna basmadan ve AF noktas›n› seçmek için
bas›n.
tuﬂuna basmak AF nokta seçimini otomatik olarak
yapacakt›r.

tuﬂuna

2: H›zl› Kontrol Kadran› Direkt

Önce
tuﬂuna basmadan ve AF noktas›n› seçmek için
tuﬂuna bas›n.
tuﬂuna basarak ve
kadran›n› çevirerek
poz telafisini ayarlayabilirsiniz.

C.Fn III - 4: Süper empoze gösterim
0: Aç›k
1: Kapal›

Vizördeki AF noktas› k›rm›z› renkte yanmaz. Ayd›nl›k ortamda görme
zorlu¤u çekildi¤inde kullan›lmas› önerilir.
AF noktas› seçildikten sonra da yanar.

C.Fn III - 5 AF yard›mc› ›ﬂ›¤›n›n patlamas›
EOS uyumlu Speedlite'›n AF yard›mc› ›ﬂ›¤› kameran›n dahili veya
harici flaﬂ› taraf›ndan emilebilir.
0: Etkin
1: Devre d›ﬂ›

AF yard›mc› ›ﬂ›¤› emilemez.
Harici bir EOS uyumlu Speedlite'›n [AF-assist beam firing] Özel Ayar iﬂlevi
[Disabled] seçene¤ine ayarland›¤›nda, kameran›n C.Fn III-5-0 ayar›nda olsa
dahi AF yard›mc› ›ﬂ›¤› emilemez.

C.Fn III - 6 Ayna Kilidi
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin

Yak›n plan çekimleri veya süper telefoto objektif ile yap›lan çekimlere
zarar verebilecek ayna yans›malar›n›n neden oldu¤u titremelerin
kameray› etkilemesini egeler. Ayna kilidi iﬂlevi hakk›nda detayl› bilgi
edinmek için sayfa 101'i inceleyin.

C.Fn III - 7 AF nokta alan› geniﬂletme
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin

AL Servo AF ve merkez AF noktas› seçildi¤inde, ayn› zamanda alt›
yard›mc› AF noktas› da (sf. 80) iﬂlev görür. Yedi AF noktas› konuyu
takip eder. Bu, düzensiz hareket eden, sadece merkez AF noktas›n›n
takibinin zor oldu¤u durumlarda kullan›ﬂl›d›r.

C.Fn III - 8 AF Mikro ayar›
Normalde ayar yapmak gerekmez. Bu ayar› sadece gerekiyorsa
yap›n. Ayar do¤ru odak ayar› yap›lmas›n› engelleyebilir. Live
View çekim ve L‹ve
ayarlar›na AF ayar› yap›lamaz.
AF odak noktalar›na ince ayar yapabilirsiniz.
+-20 aﬂama ayarlanabilir (-: ‹leri, +: geri).
Birinci aﬂaman›n ayar miktar› objektifin
maksimum diyafram›na ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Ayarlay›n, çekin ( L) ve oda¤› kontrol
edin.AF odak noktas› ayar› için tekrarlay›n.
1 veya 2. ayar seçildi¤inde, kay›t ekran›n› görmek için
tuﬂuna bas›n.Kay›tl› ayar› de¤iﬂtirmek için
tuﬂuna bas›n.
Devre d›ﬂ›
Tümünü ayn› miktara ayarla
Bütün objektiflere ayn› ayar miktar›
uygulan›r.

Objektif taraf›ndan ayarlan›r.
Her bir objektif için ayr› ayar yap›labilir.
Kameraya en fazla 20 objektif için ayar
kaydedilebilir. Odak ayar› kaydedilmiﬂ bir
objektif kameraya tak›ld›¤›nda odak
noktas› buna göre de¤iﬂecektir.
Kamerada 20 objektife ait kay›t varsa ve
baﬂka bir objektif için kay›t eklemek istiyorsan›z, ayar›n›n üzerine
yaz›labilecek veya silinebilecek bir objektif seçin.

Ayar› gerçek foto¤raflama mekan›nda yapman›z en iyisidir. Bu
daha net ayar elde etmenizi sa¤lar.
2 ayar› ile, Geniﬂletici kullan›ld›¤›nda, ayar objektif ve Geniﬂletici
kombinasyonu için kaydedilecektir.
Kay›tl› AF ayarlar›, bütün ayarlar› temizle (sf. 172) Özel ‹ﬂlev ayar›
kullan›yorsa saklan›r. Ancak, ayar›n kendisi [0: Devre d›ﬂ›] olacakt›r.

C.Fn IV: ‹ﬂlem/Di¤er
C.Fn IV - 1 Deklanﬂör tuﬂu/AF-ON tuﬂu
Ölçüm + AF baﬂlar.
Ölçüm + AF baﬂlar/AF durdurulur
Otomatik odaklanma esnas›nda, otomatik odaklanmay› durdurmak
için <AF-ON> tuﬂuna bas›n.
Ölçüm baﬂlar/Ölçüm + AF baﬂlar
Bu mütemadiyen hareket eden ve duran konular için kullan›ﬂl›d›r.
Al Servo AF modunda Al Servo AF iﬂlemini s›k s›k baﬂlatmak ve
durdurmak için <AF-ON> tuﬂuna basabilirsiniz. Poz foto¤raf
çekildi¤i anda ayarlan›r. Böylelikle en iyi odak ve poz uygun an›
yakalad›¤›n›zda yakalanabilir.
AE kilidi/Ölçüm + AF baﬂlar
Foto¤raf›n farkl› k›s›mlar›na odaklanmak ve ölçüm yapmak
istedi¤inizde kullan›ﬂl›d›r. Otomatik odaklanma ve ölçüm için <AF-ON>
tuﬂuna bas›n ev AE kilidini etkinleﬂtirmek için deklanﬂöre yar›m bas›n.
Ölçüm + AF baﬂlar / devre d›ﬂ› kal›r
<AF-ON> tuﬂu iﬂlev görmez.

C.Fn IV - 2 AF-ON/AE kilit tuﬂu dü¤mesi
Devre d›ﬂ›
Etkin
<AF-ON> iﬂlevi ve
tuﬂlar› birbirlerinin iﬂlevini görecek ﬂekilde
ayarlanabilir.
1 konumuna ayarland›¤›nda, foto¤raf indeksini görüntülemek veya
foto¤raf gösterimini azaltmak için <AF-ON> tuﬂuna bas›n.

C.FN IV-3 Çekim esnas›nda SET tuﬂu
S›k kullan›lan iﬂlevleri
tuﬂuna atayabilirsiniz. Kamera çekime haz›r
oldu¤unda
tuﬂuna bas›n.
Normal (devre d›ﬂ›)
Foto¤raf kalitesi
tuﬂuna bast›ktan sonra LCD panelden bak›n ve foto¤raf kay›t
kalitesini direkt ayarlamak için
veya
kadran›n› çevirin.
Foto¤raf Stilini
LCD ekran›n Foto¤raf Stili seçene¤ini görüntülemek için
tuﬂuna bas›n. Stili seçmek için
veya
kadran›n› çevirin,
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Menü gösterimi
<MENU> tuﬂu ile ayn› iﬂlevleri sa¤lar.
Foto¤raf izleme
tuﬂu ile ayn› iﬂlevleri sa¤lar.
H›zl› Kontrol ekran›
tuﬂuna bas›ld›¤›nda H›zl› Kontrol ekran› görünür. ‹ﬂlev seçmek
için
kullan›n, ard›ndan ayar için
veya
kadran›n› çevirin
Video çekim kayd› (Live View)
[ Live View/Video çekim iﬂlev ayar›] menüsü etkin video
çekimi (sf. 121) konumuna ayarland›¤›nda, kamera çekime haz›r
oldu¤unda video çekimini baﬂlatmak için
tuﬂuna bas›n.

C.Fn IV-4 Tv/Av esnas›nda kadran›n yönü
Normal
Ters yön
Enstantane h›z› ve diyafram ayar› için kullan›lan kadran çevirme
yönü tersine çevrilebilir.
Manuel poz modunda
ve
kadranlar›n›n yönü ters yönde
olacakt›r. Di¤er çekim modlar›nda
kadran› ters yönde olur.
kadran›n›n yönü ise manuel poz ayar› ve poz telafi
ayarlar›nda kullan›lan yön ile ayn› kalacakt›r.

C.Fn IV - 11 Odaklanma Ekran›
Odaklanma ekran›n› de¤iﬂtirdi¤inizde, bu ayar› odak ekran tipine
uyacak ﬂekilde de¤iﬂtirin. Bu size do¤ru poz ayar› sa¤layacakt›r.

Odaklanma ekran karakteristikleri hakk›nda
Standart Matte ekranlar için
Kameran›n standart odaklanma ekran›ndaki. Uygun bir vizör
parlakl›¤› ve kolay bir manuel odaklanma olana¤› sa¤lar.
K›lavuzlu Süper Hassas Matte
ekranlar için
Bu k›lavuzlu bir Eg-A'd›r. Dikey ve
yatay çizgileri ayn› hizaya getirmeyi
kolaylaﬂt›r›r.
Süper Hassas Matte ekranlar için
Manuel odaklanmay› Eg-A'dakinden daha kolay hale getiren
bir odaklanma ekran›d›r. Genelde manuel odaklanan kullan›c›lar
için kullan›ﬂl›d›r.
Süper Hassas Matte Eg-S ve Maksimum Objektif Diyafram› Hakk›nda
Bu diyafram de¤eri f/2.8 veya üzeri objektifler ile en iyi sonucu verir.
Bu diyafram de¤eri f/2.8 veya üzeri objektifler ile en iyi sonucu
verir.
Özel ‹ﬂlev ayarlar›n›n hepsi silinse dahi bu ayar korunur.
EOS 40D Eg-A odaklanma ekran›na sahip oldu¤u için C.Fn
IV-5.0'a önceden ayarlanm›ﬂt›r.
Odaklanma ekran›n› de¤iﬂtirmek için odaklanma ekran› ile verilen
kullan›m k›lavuzunu inceleyin.
C.Fn IV - 5 ayar› kay›tl› kamera kullan›c› ayarlar› aras›nda yer
almaz (sf. 187).

C.Fn IV - 6 Orijinal karar verisinin eklenmesi
Kapal›
Aç›k
Verinin foto¤raf›n orijinalinde mi yer ald›¤›n› yoksa foto¤rafa otomatik
olarak m› eklendi¤inin do¤rulamas› yap›labilir. Foto¤raf›n çekim
bilgisi do¤rulama verisi ile eklendi¤inde (sf. 129) ekranda
simgesi görünür.
Foto¤raf›n orijinal olup olmad›¤›n› kontrol etmek için (ayr› sat›lan)
OSK-E3 Orijinal Veri Güvenlik Kiti gerekir.
Foto¤raflar OSK-E3 Orijinal Veri Güvenlik Kitinin enkriptiyon/
dekriptiyon özellikleri ile uyumlu de¤ildir.

Menüm (My Menu) Kayd›
Menü baﬂl›klar›n› ve s›k s›k kulland›¤›n›z Özel ‹ﬂlev ayarlar›n› kaydederek
Menüm sayesinde bu iﬂlevlere h›zla ulaﬂabilir ve de¤iﬂtirebilirsiniz.
[Menüm ayarlar›] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Menüm
ayarlar›] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.
[Kaydet] seçene¤ine gelin.
[Kaydet] seçene¤i için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Bir baﬂl›k seçin.
Baﬂl›¤› seçmek için
kadran›n›
çevirin ve
tuﬂuna bas›n.
Ekranda iﬂlem do¤rulama ekran›
göründü¤ünde [OK] seçene¤ine gelin
ve
tuﬂuna bas›n.
6 baﬂl›¤a kadar ayn› prosedürü
kullanarak kay›t yapabilirsiniz.
2. aﬂamadaki ekrana geri dönmek için
<MENU> tuﬂuna bas›n.

Menüm Ayarlar›
S›rala
Menüm'e kaydedilen baﬂl›klar›n s›ralamas›n› de¤iﬂtirebilirsiniz. [Sort]
seçene¤ine gelin ve s›ralamas›n› de¤iﬂtirmek istedi¤iniz menüyü seçin.
Ard›ndan
tuﬂuna bas›n. [ ] ile, s›ralamay› de¤iﬂtirmek için
kadran›n› çevirin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Sil ve tüm baﬂl›klar› sil
Kay›tl› menü baﬂl›klar›n› siler. [Delete] tek bir menü baﬂl›¤›n› siler ve
[Delete all items] tüm menü baﬂl›klar›n› siler.
Menüm'den Gösterim
Seçilebilir [Enable] ayarland›¤›nda, ekranda menüyü görüntüledi¤inizde
ilk önce [ ] tab ayar› görüntülenir.

MENU Kay›tl› Kamera Kullan›c› Ayarlar›
Mod Kadran›n›n
,
ve
konumlar› alt›nda en çok
kulland›¤›n›z kamera ayarlar›n›, örne¤in çekim modu, menüler, Özel
‹ﬂlevler, vb., kaydedebilirsiniz.
[Camera user setting] ayar›n› seçin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Camera
user setting] seçene¤ine gelin ve
tuﬂuna bas›n.

[Register] seçene¤ine gelin.
kadran› ile [Kaydet] seçene¤ine
gelin, Ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Kamera kullan›c› ayarlar›n› kaydedin.
Kamera ayar›n›n kaydedilece¤i Mod
Kadran› konumunu seçmek için
kadran›n› çevirin ve ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Ekranda iﬂlem do¤rulama bilgisi
göründü¤ünde [OK] seçene¤ine gelin.
Kullan›lan kamera ayarlar› Mod
Kadran›n›n C* konumuna kaydedilir.

[Clear Setting] Hakk›nda
2. aﬂamada, e¤er [Clear setting] seçene¤ine gelmiﬂseniz, kamera
ayarlar›n› kaydetmeden önce ilgili ayar fabrika ayar›na geri döner.
Prosedür 3. aﬂama ile ayn›d›r.

Kay›tl› Ayarlar
Çekim iﬂlevleri
Çekim modlar› + ayarlar›, ISO h›z›, AF modu, AF noktas›, Ölçüm
modu, ‹lerleme modu, Poz telafi miktar›, Flaﬂ poz telafi miktar›
Menü ‹ﬂlevleri
Kalite, Bip sesi, Karts›z çekim, Geri izleme süresi, Periferik
ayd›nlatma düzeltisi
Poz telafisi/AEB, Beyaz ayar›, Özel Ayar WB, WB SHIFT/BKT,
Renk alan›, Foto¤raf Stili
Parlakl›k uyar›s›, AF nokta gösterimi, Histogram, Slayt
gösterisi, Foto¤raf atlama w/
Otomatik kapanma, Otomatik döndürme, Dosya numaraland›rma
LCD parlakl›¤›, Sensör temizli¤i (Otomatik temizlik), Live
View/Video çekim iﬂlevi ayar›
INFO. tuﬂu, Harici Speedlite kontrolü
Özel Ayar ‹ﬂlevleri

Menüm ayarlar› kaydedilemez.
Mod kadran›
,
veya
konumuna ayarland›¤›nda,
[ Clear all camera settings] ve [ Clear all Custom Func.
(C.Fn)] menüleri çal›ﬂmaz.
Mod kadran›
,
veya
konumuna ayarland›¤›nda dahi
ilerleme modu ve menü ayarlar›n› de¤iﬂtirebilirsiniz. Bu de¤iﬂiklikleri
yapmak için yukar›daki prosedürü takip edin.
<INFO> tuﬂuna bast›¤›n›zda,
,
ve
konumlar›
alt›nda kay›tl› çekim modunu kontrol edebilirsiniz (sf. 190).

Baﬂvuru Kaynaklar›
Bu bölümde kamera iﬂlevleri, sistem aksesuarlar› ve di¤er
konular hakk›nda baﬂvuru bilgileri aç›klan›r. Bu bölümün arka
sayfas›ndaki indeks sayesinde konulara göz gezdirebilirsiniz.

INFO. Kamera Ayarlar›n›n Kontrolü
Kamera çekime haz›r hale geldi¤inde <INFO> tuﬂuna basarak kamera ayarlar›
“Camera set.” ve çekim iﬂlevi “Shoot. Func.” ayarlar›n› LCD ekranda görebilirsiniz.
Ekranda “Shoot.info” görüntülendi¤inde, ISO h›z› ve di¤er çekim
iﬂlevlerini LCD ekrana bakarken ayarlayabilirsiniz.
Kamera ayarlar›n› “Camera set.” ve
çekim iﬂlevi “Shoot.func.” görüntüleyin.
<INFO> tuﬂuna bas›n.
Tuﬂ iki ekran aras›nda geçiﬂ yapar.
Ekranlardan birini görüntüleyin.
[ ] tab ayar›ndan, [INFO button]
seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
[Camera set.] veya [Shoot.func.]
seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

Kamera Ayarlar›
Mod kadran›n›n ,
veya
konumuna kay›tl› çekim
modu
(sf. 76)
(sf. 68, 69)
(sf. 67)
Otomatik döndürme gösterimi
(sf. 146)
Baz› foto¤raflar›n aktar›m›
yap›lamad›*
(sf. 29, 55)
Tarih/Saat (sf. 42)
Otomatik Kapanma (sf. 44)

Bu simge sadece WFT-E4/E4A Kablosuz Dosya Aktar›c› kullan›l›rken
baz› foto¤raflar›n aktar›m› yap›lamad›¤›nda görüntülenir.

Çekim ‹ﬂlevleri
AE kilidi
Diyafram ayar›
Enstantane h›z›

Foto¤raf Stili
ISO h›z›
Vurgulama tonu önceli¤i

Poz seviyesi /
AEB menzili
Çekim modu
AF noktas›
Foto¤raf kay›t
kalitesi
H›zl› Kontrol simgesi
Pil kontrolü
Beyaz ayar düzeltisi

Flaﬂ poz telafisi
Ölçüm modu
‹lerleme modu
Kalan çekim say›s›
Beyaz ayar›
AF modu
Maksimum patlama

tuﬂuna bas›ld›¤›nda, H›zl› Kontrol ekran› görünür (sf. 38).
,
veya
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, ayar ekran›
LCD ekranda görünür ve ayar yapmak için
veya
kadran›n›
kullanabilirsiniz.Ayr›ca
ile de AF noktas›n› seçebilirsiniz.

Ekranda “Çekim ‹ﬂlevleri” ekran› görünürken kameray› kapat›rsan›z, kamera
tekrar aç›ld›¤›ndan ayn› ekran tekrar görüntülenir. Bunu iptal etmek için,
farkl› bir ekran görüntülemek üzere
tuﬂuna bas›n, sonra kameray›
kapat›n.

Pil Bilgisinin Kontrol Edilmesi
Pil durumunu LCD ekrandan kontrol edebilirsiniz. LP-E6 Pil Grubu'nun
kendine özgü bir seri numaras› vard›r ve kameran›za birden fazla pil
grubunu kaydedebilirsiniz. Bu özellik kullan›ld›¤›nda kay›tl› pilin kalan
pil ﬂarj› ve iﬂlem tarihi kontrol edilebilir.
[Pil Bilgisi] seçene¤ine gelin.
[ ] tab ayar› alt›ndaki [Pil bilgisi]
seçene¤ine gelin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Pil bilgisi ekran› görüntülenir.
Pil konumu

Pil modeli ve kullan›lan ﬂehir cereyan›
kayna¤›
Pil kontrol göstergesi (sf.28) taraf›ndan
%1'lik art›ﬂlarla gösterilen kalan pil
kapasitesi
Mevcut pille deklanﬂör veya çekim say›s›.
Pil yeniden ﬂarj edildi¤inde bu say›
s›f›rlan›r.
Pilin yeniden ﬂarj performans seviyesi
aﬂa¤›da belirtilen üç seviyeden biri ile gösterilir:
(Yeﬂil): Pilin yeniden ﬂarj performans› iyi.
(Yeﬂil): Pilin yeniden ﬂarj performans›
k›smen düﬂmüﬂ.
(K›rm›z›):Yeni bir pil alman›z› tavsiye
ederiz.

LP-E6 d›ﬂ›nda bir pil grubu kullanmay›n. Aksi takdirde, kameradan
tam performans elde edilemeyebilir veya ar›za oluﬂabilir.
BG-E6 Pil Yuvas›nda iki adet LP-E6 pil gurubu kullan›l›yorsa, iki
pil grubuna ait pil bilgisi görüntülenir.
BG-E6 Pil Yuvas›nda AA boy LR6 piller kullan›l›yorsa, sadece pil
kontrol göstergesi görüntülenir.
Pille iletiﬂim çeﬂitli nedenlerle gerçekleﬂmeyebilir, LCD ekran ve
vizördeki pil kontrol göstergesi
simgesini görüntüler.
Ekranda [Pille iletiﬂim kurulam›yor] mesaj› görüntülenir. [OK]
seçin ve çekime devam edin.

Pilin Kameraya Kaydedilmesi
Kameran›za en fazla alt› LP-E6 Pil Grubunu kaydedebilirsiniz.
Kameraya birden fazla pil grubu ba¤lamak için, her bir pil için
aﬂa¤›da verilen prosedürü inceleyin.
tuﬂuna bas›n.
Pil bilgisi ekran› görüntülendi¤inde
tuﬂuna bas›n.
Pil tarih ekran› görüntülenir.
Pil kaydedilmemiﬂ ise, gri renkte
görüntülenir.
[Kaydet] seçene¤ine gelin.
[Kaydet] seçene¤ine gelmek için
kadran›n› çevirin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Ekranda bir do¤rulama mesaj›
görüntülenir.
[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤ine gelmek için
kadran›n› çevirin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Pil grubu kaydedilir ve pil tarihi
ekran› tekrar görüntülenir.
Gri renkte görüntülenen pil art›k
beyaz harflerle görüntülenir.
tuﬂuna bas›n. Pil bilgisi
ekran› tekrar görüntülenir.
BG-E6 Pil Yuvas›na AA boy LR6 pil tak›ld›¤›nda veya ACK-E6
AC Adaptörü kullan›l›yorsa, pil kayd› yap›lamaz.
Kameraya ﬂimdiye kadar 6 pil kaydedilmiﬂ ise, [Kaydet] ayar›
seçilemez. Gereksiz pil bilgisini silmek için 195. sayfay› inceleyin.

Pile Seri Numaras›n›n Etiketlenmesi
Kaydedilmiﬂ LP-E6 Pil Grubunun seri numaras›n› etiketlemek kullan›m›
kolaylaﬂt›r›r.
Seri numaras›

Seri numaras›n› bir etiket üzerine yaz›n.
Pil tarih ekran›nda görüntülenen seri
numaras›n› 25mm x 15 mm
boyutundaki bir etiket üzerine
yaz›n.

Pili ç›kar›n ve etiketi tak›n.
Açma/kapama dü¤mesini
konumuna getirin.
Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n ve pili
ç›kar›n.
Etiketi ﬂekilde gösterildi¤i gibi (elektrik
kontaklar›n›n yer almad›¤› tarafa) tak›n.
Bütün pil gruplar› için ayn› iﬂlemi
tekrarlayarak seri numaras›n›
kolayl›kla görmenizi sa¤lay›n.

Etiketi 2. aﬂamadaki ﬂekilde gösterildi¤inden farkl› bir ﬂekilde
takmay›n. Aksi takdirde, yanl›ﬂ tak›lm›ﬂ bir etiket pilin kameraya
tak›lmas›n› zorlaﬂt›rabilir veya kameradan ç›kar›lmas› mümkün olmayabilir.

Kay›tl› Pil Grubunun Kalan Kapasitesinin Kontrolü
Herhangi bir pilin (kameraya yüklü olmasa bile) kalan kapasitesini ve en
son ne zaman kullan›ld›¤›n› kontrol edebilirsiniz.
Seri numaras› Son kullan›ld›¤› tarih

Seri numaras› arama
Etiketten pilin seri numaras› kontrol
edin ve pil tarih ekran›nda pilin seri
numaras›n› aray›n.
Kalan pil kapasitesini ve en son
kullan›ld›¤› tarihi kontrol edebilirsiniz.

Kalan kapasite

Kay›tl› Pil Grubu Bilgisinin Silinmesi
[Pil bilgisini sil] seçene¤ine gelin.
[Pil bilgisini sil] seçene¤ine gelmek için 193. sayfadaki 2.
aﬂamay› uygulay›n, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Silinecek pil grubunu seçin.
Silinecek pil grubunu seçmek için
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

kadran›n› çevirin,

Ekranda
görüntülenir.
Baﬂka bir pil grubunu silmek için bu prosedürü tekrarlay›n.
tuﬂuna bas›n.
Ekranda do¤rulama mesaj› görüntülenir.
[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤ine gelmek için
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

kadran›n› çevirin,

Pil gurubu bilgisi silinir ve 1. aﬂamadaki ekran görüntülenir.

ﬁehir Cereyan›n›n Kullan›m›
Ayr› sat›lan ACK-E6 AC Adaptör Kiti ile kameray› ﬂebeke cereyan›na
ba¤layarak pil seviyesi konusunda endiﬂelenmeden iﬂlem yapabilirsiniz.

DC kablosunu tak›n.
DC Coupler'in kablosunu AC adaptörün
DC giriﬂine tak›n.

Güç kablosunu tak›n.
Güç kablosunu ﬂekilde gösterildi¤i gibi
AC adaptöre ba¤lay›n.
‹ﬂlem tamamland›ktan sonra güç kablosunu
prizden çekin.

Kabloyu kanala yerleﬂtirin
Kabloyu zarar görmemesine dikkat
ederek kanala yerleﬂtirin.

DC Coupler'i ekleyin.
Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n ve DC
Coupler kapa¤›n› aç›n.

DC coupler kablo yuvas›

DC Coupler'i yuvaya kilitlenene kadar
iterek yerleﬂtirin ve kabloyu d›ﬂar›
ç›kar›n.
Kapa¤› kapat›n.

Kameran›n açma/kapama dü¤mesi <ON> veya
konumundayken
güç kablosunu ba¤lamay›n veya ba¤lant›y› kesmeyin.

Tarih/Saat Pilinin De¤iﬂtirilmesi
Tarih/Saat (yedekleme) pilinin ömrü yaklaﬂ›k 5 y›ld›r. Pil de¤iﬂtirilirken
tarih/saat s›f›rlan›rsa, pilini yeni bir CR1616 lityum pil ile aﬂa¤›da
gösterildi¤i gibi de¤iﬂtirin.
Tarih/Saat ayarlar› s›f›rlanacakt›r, bu yüzden do¤ru tarih/saat
ayar›na sahip oldu¤unuzdan emin olun (sf.42).

Açma / kapama dü¤mesini <OFF>
konumuna ayarlay›n.
Pil tutucu vidas›n› ç›kart›n.
Küçük Philips tornavida kullan›n.
Viday› kaybetmeyin.

Pil tutucuyu ç›kar›n.
Pili

yönünde ç›kar›n.

Pili pil tutucuya yerleﬂtirin.
Pilin art›/eksi +- yüzünü düzgün
yerleﬂtirdi¤inizden emin olun.

Pil tutucu vidas›n› s›k›n.

Tarih/Saat pili için CR1616 lityum pili kulland›¤›n›zdan emin olun.

Mevcut ‹ﬂlevler Tablosu
Otomatik Ayar
Mod Kadran›
JPEG
Kalite

RAW
RAW+JPEG

ISO H›z›

Otomatik
Manuel
Standart
Portre
Manzara

Foto¤raf
Stili

Do¤al
Faithful
Siyah/Beyaz
Kullan›c› Tan›ml›
Otomatik WB
Preset WB

Beyaz
Ayar›

Özel Ayar WB
Renk ›s›s› ayar›
WB Düzelti
WB Dizeleme

Renk
Alan›

sRGB
Adope RGB

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Periferik ayd›nlatma düzeltisi
Uzun pozlama parazit azaltma
Yüksek ISO h›z› parazit azaltma
Vurgulama tonu önceli¤i

Seçilebilir Ayar

Seçilemez.

Otomatik Ayar
Mod Kadran›
Tek Çekim
Al Servo
Al Focus
AF Nokta
Seçimi

Otomatik
Manuel

De¤erlendirmeli
Ölçüm
Modu

K›smi
Spot
Merkez A¤›rl›k Ortalama
Program De¤iﬂimi
Poz Telafi

Poz Ayar›

AEB
AE Kilidi
Alan Derinlik Öz ‹zleme
Tek Tek
Ard› ard›na çekim

‹lerleme

10 sn. otomatik
zamanlay›c›
2 sn. otomatik
zamanlay›c›
FE Kilidi

Harici
Flaﬂ

Flaﬂ Poz
Telafi
Flaﬂ kontrolü

Live View
Çekim

Sadece foto¤raf
Foto¤raf+video çekim

Seçilebilir Ayar

Seçilemez.

Menü Ayarlar›
Çekim 1 (K›rm›z›)

Sayfa

Kalite
Bip Sesi

Aç›k/Kapal›

Karts›z çekim

Aç›k/Kapal›

Geri ‹zleme Süresi

Kapal›/2 sn./4sn./8sn./Tut

Periferi ayd›nlatma
düzeltisi

Etkin/Devre d›ﬂ›

Çekim 2 (K›rm›z›)
Poz telafisi
/AEB

1/3 aral›¤›nda +-2 durak

Beyaz ayar›
WB Özel Ayar

Manuel beyaz ayar
WB düzelti: Beyaz ayar düzeltisi
WB-BKT: Beyaz ayar dizeleme

Renk alan›

sRGB/ Adobe RGB
Manzara
Portre
Siyah-Beyaz
Do¤al
Özel Tan›m 1-3Kapal›/Aç›k

Foto¤raf Stili
Toz Temizleme Verisi

Toplu yaz›l›m ile toz parçac›klar›n› yok etmek
için veri toplar

‹zleme Menüsü (Mavi)
Koruma

Foto¤raflar›n korunmaya al›nmas›

Döndür

Foto¤raf döndürme

Foto¤raflar› sil

Foto¤raf silme

Bask› emri

Bas›lacak foto¤raflar›n iﬂaretlenmesi (DPOF)

Aktar›m emri

Bilgisayara aktar›lacak foto¤raflar›n
belirlenmesi.

Harici kay›t ortam›na
yedekleme

WFT-E4/E4A (ayr› sat›l›r) ile harici bir kay›t
ortam›na ba¤land›¤›nda görüntülenir.

Griyle taral› menü ö¤eleri tam otomatik çekim modlar›nda (
görüntülenemez.

)

‹zleme 2 (Mavi)

Sayfa

Vurgulama uyar›s›

Devre d›ﬂ› / Etkin

AF nokta gösterimi
Histogram

Devre d›ﬂ› / Etkin
Parlakl›k / RGB

Slayt gösterisi

Foto¤raflar›n otomatik izlemesi için ‹zleme
süresini ve Tekrar ayarlar›n› yapar.

Foto¤raf atlama w/

1 foto¤raf / 10 foto¤raf / 100 foto¤raf / Ekran/
Tarih / Klasör / Video Çekim / Foto¤raf

Ayarlar 1 (Sar›)
Otomatik kapanma
Otomatik Döndürme

30 sn/1 / 2 / 4 / 8 / 15 / 30 dk. / Kapal›
Aç›k
/ Aç›k
/ Kapal›

Formatlama

Baﬂlat ve karttaki veriyi sil

Dosya Numaraland›rma Ard›ﬂ›k/Otomatik S›f›rlama/Manuel S›f›rlama
Klasör seç

Klasör oluﬂtur ve seç

WFT ayarlar›

WFT-E4/E4A (ayr› sat›l›r) tak›ld›¤›nda
görüntülenir.

Kay›t iﬂlevi + kay›t
ortam› seçimi

Harici kay›t ortam› WFT-E4/E4A (ayr› sat›l›r)
ile kullan›ld›¤›nda görüntülenir.

Ayarlar 2 (Sar›)
LCD Ekran Parlakl›¤›

LCD ekran parlakl›k ayar›

Tarih/Saat

Tarihi (y›l, ay, gün) ve saati (saat, dakika,
saniye) ayarlay›n.

Dil

Dili seçin

Video Sistemi

NTSC / PAL
Otomatik temizleme: Etkin / Devre d›ﬂ›

Sensör Temizli¤i

ﬁimdi temizle
Manuel temizle

Live View iﬂlev
ayarlar›
<

LV iﬂlev ayar›* / Sessiz çekim / Ölçüm zamanlay›c›
K›lavuz gösterimi / AF modu / Video kay›t
boyutu / Ses kayd›

> modlar›nda, seçenek [Video kayd›] ile de¤iﬂir.

Ayarlar 3 (Sar›)

Sayfa

Pil bilgisi

Tip, Kalan kapasite, Deklanﬂör say›s›, yeniden
ﬂarj kapasitesi, Pil kayd›, Pil tarihi

INFO. tuﬂu

Normal gösterim/Kamera ayar›/Çekim
iﬂlevi

Harici Speedlite
kontrolü

Flaﬂ iﬂlev ayar›/ Flaﬂ C.FN ayar›/Tüm
Speedlite C.Fn ayarlar›n› temizle

Kamera kullan›c› ayarlar›

Mevcut kamera ayarlar›n› Mod Kadran›n›n
veya
konumuna kaydeder.

Ayarlar› temizle

Bütün kamera ayarlar›n› s›f›rla/ Telif hakk›
bilgisini sil

Firmware ver.

Firmware güncellemesi için

Özel Ayar ‹ﬂlevleri (Turuncu)
C.Fn I: Poz
C.Fn II: Foto¤raf
C.Fn III: Otomatik
odak/‹lerleme

Kameray› istedi¤iniz gibi özelleﬂtirir

C.Fn IV: ‹ﬂlem/Di¤er
Bütüm özel ayar
iﬂlevlerini sil (C.Fn)

Özel ‹ﬂlev ayarlar›n› siler

Menüm (Yeﬂil)
Menüm ayarlar›

S›k kullan›lan menü baﬂl›klar›n› ve Özel Ayar
iﬂlevlerini kaydedin

Ar›za Tespit K›lavuzu
Bir sorunla karﬂ›laﬂ›rsan›z, öncelikle bu Ar›za Tespit K›lavuzu'nu
inceleyin. Sorun çözülmez ise en yak›n Canon Yetkili Servisi'ne
baﬂvurun.

Güç Kayna¤›
Pil ﬂarj edilemiyor. Yanl›ﬂ pil kullan›yorsunuz
LP-E6 Pil Grubu d›ﬂ›ndaki pil gruplar›yla ﬂarj iﬂlemini
gerçekleﬂtirmeyin.
ﬁarj cihaz› lambas› h›zl› h›zl› yan›p sönüyorsa
Pil ﬂarj cihaz›nda veya pil grubunda bir sorun varsa veya (Canon
marka olmayan) pil gruplar›yla iletiﬂim gerçekleﬂmiyorsa, koruyucu
devre ﬂarj iﬂlemini durduracak ve turuncu lamba düzenli olarak
h›zl› h›zl› yan›p sönecektir. Pil ﬂarj cihaz› veya pil gruplar›yla
ilgili bir sorun varsa, ﬂarj cihaz›n›n kablosunu prizden ç›kar›n. Pil
grubunu ﬂarj cihaz›ndan ç›kar›n ve yeniden tak›n. 2-3 dakika
bekleyin, ard›ndan fiﬂi prize tak›n. Sorun devam ederse, en yak›n
Canon Hizmet Servisi ile iletiﬂime geçin.

ﬁarj Cihaz›n›n Lambas› yan›p sönmezse
ﬁarj cihaz›na tak›lm›ﬂ pil grubunun iç ›s›s› yüksek ise, ﬂarj cihaz›
güvenlik nedeniyle ﬂarj iﬂlemini gerçekleﬂtirmez (lamba kapan›r).
ﬁarj iﬂlemi esnas›nda, pil ›s›s› herhangi bir nedenden ötürü
yükselirse, ﬂarj iﬂlemi otomatik olarak durdurulur (lamba yan›p
söner). Pil ›s›s› düﬂtü¤ünde, ﬂarj iﬂlemi otomatik olarak yeniden
baﬂlar.
Kamera açma/kapama dü¤mesi <ON> konumuna ayarl›yken bile
çal›ﬂm›yor.
Pil düzgün tak›lmam›ﬂ (sf.26).
Pili de¤iﬂtirin (sf. 24)
Pil kompart›man kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun (sf. 26)
Haf›za kart› yuva kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun (sf. 29)

Eriﬂim lambas› açma/kapama dü¤mesi kapal› <OFF> konumuna
ayarl›yken bile yan›yor veya yan›p sönüyor.
Foto¤raf kaydedilirken kamera gücü kesilirse, eriﬂim lambas› bir
süre yanar/yan›p söner. Foto¤raf haf›za kart›na kaydedildikten
sonra otomatik olarak söner.

Pil çok çabuk tükeniyor.
Tam ﬂarjl› pil kullan›n (sf. 24)
Pilin kullan›m ömrü bitmiﬂ olabilir. Pilin performans seviyesini
görmek için [ Pil bilgisi] menüsüne bak›n (sf. 192). Pil
performans› zay›f ise, pilleri yenisiyle de¤iﬂtirin.
H›zl› Kontrol ekran›n› (sf. 38) uzun süre görüntüler veya uzun
süre Live View iﬂlevini (sf. 107) kullan›rsan›z, mümkün olan
çekim say›s›nda azalma olur.

Kamera kendili¤inden kapan›yor.
Deklanﬂöre yar›m bas›n. Otomatik kapanma özelli¤ini kullanmak
istemiyorsan›z, [
Auto power off] seçene¤ini menüden [Off]
konumuna al›n.

Çekimle ‹lgili Sorunlar
Hiç bir foto¤raf çekilemiyor veya kaydedilemiyor.
Haf›za kart› düzgün tak›lmam›ﬂ (sf. 29).
Haf›za kart› dolu. Yeni bir kart tak›n veya kulland›¤›n›z karttaki
gereksiz foto¤raflar› silin (sf. 29, 142).
Vizörde odak do¤rulama ›ﬂ›¤› < > yanarken Tek Çekim AF
modu ile odaklanmaya çal›ﬂ›yorsan›z, foto¤raf çekilemez.
Odaklanmak için deklanﬂöre yar›m bas›n veya manuel odaklan›n
(sf. 35, 84)

Foto¤raf odaks›z.
Objektif odak modu dü¤mesini <AF> konumuna ayarlay›n
(sf. 31).
Kamera sars›nt›s›n› engellemek için kameray› sabit tutun ve
deklanﬂöre nazikçe bas›n (s.34, 35).
Objektifin Görüntü Sabitleyici iﬂlevi varsa, IS dü¤mesini <AÇIK>
konuma getirin.

Haf›za kart› kullan›lam›yor.
Haf›za kart›yla ilgili bir hata mesaj› görünüyorsa 30. veya 209.
sayfay› inceleyin.
Ard› ard›na çekimdeki maksimum patlama düﬂük
[
C.Fn II-2: Yüksek ISO h›z› parazit azaltma] ayar›n›, ﬂ
ayarlardan birine getirin: [Standart/Düﬂük/Yüksek]. [Güçlü]
konumuna ayarland›¤›nda, maksimum patlama ciddi oranda
azal›r (sf. 176).
Dakika detaylar› olan bir konu çekiyorsan›z (çimen vb.), dosya
boyutu daha büyük olacak ve maksimum patlama sayfa 55'te
belirtildi¤i gibi düﬂük olacakt›r.
ISO 100 ayarlanamaz.
[
C.Fn II-3: Vurgulama tonu önceli¤i] ayar› [Etkin] konuma
ayarland›¤›nda, ayarlanabilir ISO h›z› aral›¤› ISO 200-6400
dahilinde olacakt›r. [Devre D›ﬂ›] ayar› seçildi¤inde, herhangi bir
ISO ayar› seçilebilir (sf. 177).
Flaﬂl› <Av> modu kulland›¤›mda, enstantane h›z› yavaﬂl›yor
Gece sahnesi çekiliyorsa, enstantane h›z› otomatik olarak
yavaﬂlayarak (yavaﬂ senkron çekim) hem konu hem de arka
plan uygun ﬂekilde pozlan›r. Düﬂük enstantane h›z›n›n
ayarlanmas›n› istemiyorsan›z, [ C.Fn I-7: Av modunda flaﬂ
senkron h›z›] ayar›n› 1 veya 2 de¤erine ayarlay›n (sf. 175).

Flaﬂ patlam›yor
Flaﬂ›n (veya PC senkron kablosunun) kameraya düzgün bir ﬂekilde
tak›ld›¤›ndan emin olun.
Canon marka olmayan bir flaﬂ ile Live View çekim yap›l›yorsa,
[Sessiz çekim] ayar›n› [Devre d›ﬂ›] konuma ayarlay›n (sf. 104).

Flaﬂ her zaman tam ç›k›ﬂta patl›yor.
EX serisi Speedlite d›ﬂ›nda bir flaﬂ kullan›l›yorsa, flaﬂ her zaman
tam ç›k›ﬂta patlayacakt›r (sf. 103).
Flaﬂ ölçüm modu] flaﬂ Özel Ayar ‹ﬂlevi, [TTL(otomatik flaﬂ)]
konumuna ayarland›¤›nda, flaﬂ her zaman tam ç›k›ﬂta patlayacakt›r
(sf. 106)

Flaﬂ poz telafi ayar› yap›lam›yor.
Speedlite ile öncesinde bir flaﬂ poz telafisi ayar› yap›lm›ﬂ ise,
kamerayla flaﬂ poz telafisi yap›lamaz. Speedlite'›n flaﬂ poz telafi
ayar› 0 de¤erine ayarlanm›ﬂ ise, kamera ile flaﬂ poz telafisi
yap›labilir.

Live View çekim mümkün de¤il
Live View çekim kullan›ld›¤›nda, bir haf›za kart› kullan›n (hard disk
tipi bir haf›za kart› önerilmez). Hard disk tipi haf›za kartlar›, normal
kartlara oranla daha düﬂük bir ›s› aral›¤›na sahiptir. Is› fazlas›yla
yükseldi¤inde Live View çekim haf›za kart›n zarar görmesini
engellemek için bir süreli¤ine durabilir. Kameran›n iç ›s›s›
düﬂtü¤ünde Live View çekim tekrar baﬂlar (sf. 112)

Live View çekimde, ayarlam›ﬂ oldu¤um enstantane h›z›, diyafram
veya ISO h›z› de¤erlerini kullanarak çekim yapam›yorum
[Ekran ayarlar›] seçene¤ini [Foto¤raf gösterimi] veya [Poz
simülasyonu] konumuna ayarlay›n (sf. 109).

Video çekim kendili¤inden bitiyor
Kart›n yazma h›z› düﬂük oldu¤unda, video çekim kendili¤inden
durabilir. Okuma/yazma h›z› en az 8 MB sn olan bir kart kullan›n.
Kart›n okuma/yazma h›z›n› ö¤renmek için kart üreticisinin web
sayfas›n› inceleyin.
Video çekim dosyas› boyutu 4 GB'a ulaﬂm›ﬂsa veya 29 sk. 59 sn
üzeri video çekim kayd› yap›lm›ﬂsa, video çekim otomatik olarak
durur.

Video çekim izlenirken, kameran›n iﬂlem sesi duyuluyor.
Video çekim esnas›nda kamera kadran› veya objektif ile iﬂlem
yaparsan›z, iﬂlem sesi de kaydedilir. Harici bir mikrofon kullan›n
(piyasadan temin edilebilir) (sf. 123).

Gösterge & ‹ﬂlemlerle ‹lgili Sorunlar
Foto¤raf LCD ekranda net görünmüyor.
LCD ekran tozlanm›ﬂsa, yüzeyini bir gözlük temizleme bezi veya
yumuﬂak bir bezle silin.
Düﬂük ve yüksek h›zlarda, LCD ekran göstergesi yavaﬂlayabilir
veya kararabilir. Oda s›cakl›¤›nda normale dönecektir.

Menü ekran›nda çok az tab ve seçenek görüntüleniyor.
Tam otomatik modlarda (
), baz› tab ayarlar› ve seçenekler
görüntülenmez. Çekim modunu P/Tv/Av/M/B konumuna getirin
(sf. 40).

Foto¤raf›n bir bölümü karar›p ayd›nlan›yor
[
Vurgulama uyar›s›] seçene¤ini [Etkin] konuma ayarlay›n
(sf. 129).
Foto¤rafta k›rm›z› bir kutu görüntüleniyor.
[
AF nokta gösterimi] seçene¤ini [Etkin] konumuna ayarlay›n
(sf. 129).

Foto¤raf silinemiyor.
Foto¤raf silinmeye karﬂ› korumal›ysa, korumay› iptal edin (sf.141).

Dosya ad›n›n ilk karakteri bir altçizgi (“_MG_”).
Renk alan›n› sRGB konumuna ayarlay›n. Adobe RGB ayarland›¤›nda,
ilk karakter bir alt çizgi olur (sf. 76).

Dosya numaraland›rmas› 0001'den baﬂlam›yor.
‹çinde önceden kaydedilmiﬂ foto¤raf bulunan bir kart
kullan›yorsan›z, dosya numaraland›rmas› kartta kay›tl›
son foto¤raftan baﬂlar (sf. 74).

Çekim tarihi ve saati yanl›ﬂ.
Tarih ve saat do¤ru ayarlanmam›ﬂ (sf. 42)

TV ekran›nda foto¤raf görünmüyor.
Stereo video kablosu veya HDMI kablosunu prize düzgün bir
ﬂekilde tak›ld›¤›ndan emin olun (sf. 139, 140).
Video OUT format›n› (NTSC/PAL) TV'nin video format›yla uygun
bir formata getirin (sf. 201)
Kamerayla birlikte verilen video kablosunu kullan›n (sf. 141)

Bask› ile ‹lgili Sorunlar
Kullan›m k›lavuzunda listelenenden daha az say›da bask›
efekti var.
Görüntülenen bask› efektleri, yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Kullan›m k›lavuzu kullan›labilir tüm bask› efektlerini listeler (sf. 158).

Hata Kodlar›
Bir kamera hatas› oluﬂursa, hata uyar›s›
ekrana gelecektir. Aﬂa¤›daki talimatlar›
izleyerek, her bir hata kodunu çözmeye
çal›ﬂ›n.
Hata ekran›ndan kurtulmak için kameray›
kapat›p aç›p kapat›n (<KAPALI> sonra
<AÇIK> ) veya pili ç›kar›p tak›n. Ekranda
error 02 (Kart sorunu) görülürse, Kart›
Sayaç
ç›kar›p tak›n veya kart› formatlay›n. Sorun
çözülebilir.
E¤er ayn› hata oluﬂmaya devam ediyorsa, bir sorun olabilir. Hata
kodunu not edin ve kameran›z› en yak›n Canon teknik servisine
götürün.
Hata No

Hata Mesaj› & Çözümü
Kamera ile objektif aras›ndaki ba¤lant›da hata var. Objektif
kontaklar›n› temizleyin.
Kamera ve objektif üzerindeki elektrik kontaklar›n› temizleyin veya,
kamera veya objektifin kontrol edilmiﬂ veya tamir edilmiﬂ oldu¤undan
emin olun (sf. 13, 16)
Kartla ilgili bir sorun var. Kart› de¤iﬂtirin.
Kart› ç›kar›n ve tekrar tak›n, kart› de¤iﬂtirin veya kart› formatlay›n
(sf. 29, 43).
Kart dolu oldu¤u için foto¤raf› kaydedemiyor. Kart de¤iﬂtirin.
Kart› de¤iﬂtirin, gereksiz foto¤raflar› silin veya kart› formatlay›n
(sf. 29, 142, 43)
Kendili¤inden Sensör Temizleme ünitesi ar›zal›. Canon Yetkili
Servisi'ne baﬂvurun.
Açma/kapama dü¤mesini kullan›n veya kameray› kontrole/tamire
götürün (sf. 27).
Çekim mümkün de¤il. Açma/kapama dü¤mesini <KAPALI> ve
sonra <AÇIK> konuma getirin veya pilleri ç›kar›p yeniden tak›n.
Açma/kapama dü¤mesini kullan›n, pilleri ç›kar›p tekrar tak›n, Canon
marka bir objektif kullan›n veya kameray› kontrole/tamire verin. (sf. 27, 26)

Sistem Haritas›

EP-EX15 Vizör
Koruyucu Geniﬂletici
MR-14EX Makro
Ring L‹te

MT-24EX Makro
Twin Lite

Plastik Çerçeve Eb

Kamera ile verilen
Aksesuarlar

E-serisi Dioptrik
Ayar Objektifleri

Eg-A
Odaklanma Ekran›
Göz yuvas› Eb

EW-EOS5DMKII
Geniﬂ Ask›
Aç› Bulucu C

Ed-D Ed-S
Odaklama Ekran›

LC-E6 veya LC-E6E
Pil ﬁarj Cihaz›

LP-E6
Pil grubu

CR1616
Tarih/Saat lityum pili

BG-E6
Pil Yuvas›

CB-570
Taﬂ›t Pil
Kablosu
CBC-E6
Taﬂ›t ﬁarj Cihaz›

DR-400
AC-E6 AC
Adaptörü DC Coupler
BGM-E6
Pil Magazini

ACK-E2 AC
Adaptör Kiti

TC-80N3 Uzaktan RS-80N3
LC-5
Kumanda
Kablosuz
Uzaktan
Kontrolörü Kumanda Dü¤mesi Kontrolör

RC-5
Uzaktan
Kumanda

RC-1
Uzaktan
Kumanda

EF objektifler
Harici mikrofon

HTC-100 HDMI Kablosu

STV-250N Stereo Video Kablosu

TV/Video

WFT-E4/WFT-E4A
Kablosuz Dosya Aktar›c›s›
EOS DIGITAL
çözüm diski

IFC-200U Arabirim
Kablosu

Kablosuz LAN
eriﬂim noktas›

Kablosuz LAN adaptörü
Ethernet portu

IFC-500U Arabirim Kablosu
Bilgisayar
USB portu
OSK-E3 Orijinal
Veri Güvenlik
Kiti

Kart okuyucu

Windows Vista
Windows XP
Mac OS X
PC kart yuvas›

PictBridge uyumlu yaz›c›
CF Kart›

PCMCIA adaptörü

Teknik Özellikler
Tip
Tip
Kay›t Ortam›
Foto¤raf Boyutu
Uyumlu Objektifler
Objektif aya¤›

Digital, tek lens refleks, dahili flaﬂl› AF/AE
1. Tip ve 2. Tip CF kart, UDMA-uyumlu
36 x 24 mm
Canon EF objektifler (EF-S objektifler hariç)
(etkin objektif odak uzunlu¤u, objektifte gösterilen ile ayn›d›r)
Canon EF aya¤›

Görüntü Sensörü
Tip
Piksel
Görüﬂ Oran›
Toz temizlik özelli¤i

CMOS sensör
Yaklaﬂ›k 21.10 megapiksel
3:2
Otomatik, Manuel, Toz Temizlik Verisi ekli

Kay›t Sistemi
Kay›t format›
Foto¤raf format›
Dosya boyutu

Klasör oluﬂtur / seç
Foto¤raf ‹ﬂleme
Foto¤raf stili
Beyaz Ayar›

Parazit azaltma
Otomatik foto¤raf
parlakl›¤› düzeltisi
Vurgulama tonu
önceli¤i
Objektif periferik
ayd›nlatma düzeltisi

Kamera dosya sistemi 2.0
JPEG, RAW (14 bit orijinal Canon)
RAW+JPEG eﬂzamanl› kay›t mümkün
Large: Yakl. 21.00 megapiksel (5616 x 3744)
Medium: Yakl. 11.10 megapiksel (4080 x 2740)
Small : Yakl. 5.20 megapiksel (2784 x 1856)
RAW : Yakl. 21.00 megapiksel (5616 x 3744)
sRAW1: Yakl. 10.00 megapiksel(3861 x 2574)
sRAW2: Yakl. 5.20 megapiksel (2784 x 1856)
Mümkün
Standart, Portre, Manzara, Do¤al, Faithful,
Siyah/Beyaz, Kullan›c› Tan›m› 1-3
Otomatik, Preset (Gün ›ﬂ›¤›, Gölge, Bulutlu, Tungsten
›ﬂ›¤›, Beyaz flüoresan ›ﬂ›¤›, Flaﬂ), Özel ayar, Renk
s›cakl›¤› ayar› (2500-10000K)
Beyaz ayar düzeltisi ve beyaz ayar dizeleme özellikleri
vard›r.
* Renk s›cakl›k bilgisi geçiﬂi yap›labilir.
Uzun pozlarda ve yüksek ISO h›zlar›nda uygulanabilir.
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Var
Var

Vizör
Tip
Kapsama
Büyütme
Göz noktas›
Dahili diyoptrik ayar›
Odaklanma ekran›

Göz seviyesi pentamirror
Dikey/yatay olarak yaklaﬂ›k %98
0.71x (50mm objektif ile sonsuzda -1m-1 diyopter)
Yaklaﬂ›k 21 mm (göz deste¤inden objektif merkezine)
-3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
De¤iﬂebilir (2 tip, ayr› sat›l›r), Eg-A standart odaklanma
ekran› vard›r.
Ayna
H›zl› geri dönüﬂ tipinde
Alan derinli¤i ön izlemesi Alan derinli¤i ön izlemesi tuﬂu ile mümkün.
Otomatik Odak
Tip
AF noktalar›
AF-çal›ﬂma menzili
Odaklama modlar›
AF-yard›mc› ›ﬂ›¤›
Af Mikroayar›
Poz kontrolü
Ölçüm modlar›

Ölçüm menzili

ISO h›z› menzili
(Önerilen Poz
‹ndeksi)

Pozlama telafisi
AE Kilidi

TTL ikinci foto¤raf kayd›, faz tespiti
9 art› 6 Yard›mc› AF noktas›
EV 0.5-18 (ISO 100'de, 23° C/73° F'da)
Tek Çekim AF, Al Servo AF, AI Focus AF, Manuel odak
ayar› (MF)
Dahili flaﬂla patlat›lan küçük seri flaﬂlar
AF mikroayar› mevcut
35-alan TTL tam diyafram ölçümü
De¤erlendirmeli ölçüm (herhangi bir AF noktas›na
ba¤lanabilir)
K›smi ölçüm (merkezde vizörün yakl. %8'i)
Spot ölçüm (merkezde vizörün yakl. %3.5'i)
Merkez a¤›rl›kl› ortalama ölçüm
EV 1-20 (23°C/73°F'da 50mm f/1.4 USM objektif ile, ISO 100)
Program AE (Tam Otomatik, Yarat›c› Otomatik, Program),
enstantane öncelikli AE, diyafram öncelikli AE, alan
derinli¤i AE, manuel poz, bulb pozlar
Tam Otomatik, Yarat›c› Otomatik: ISO 100-3200 otomatik
olarak ayarlan›r
P, Tv, Av, M, B: ISO 100-6400 (1/3 ad›m art›ﬂl›), Otomatik
veya ISO h›z›, ISO100 (L), ISO 12800 (H1) veya ISO
25600'e geniﬂletilebilir.
Manuel ve AEB (Manuel poz telafisi ile kombine ayarlanabilir)
Ayarlanabilir miktar: ±2 durak 1/3 veya 1/2 ad›m art›ﬂl›
Otomatik: Tek Çekim AF Modunda, de¤erlendirmeli
ölçüm yap›ld›¤›nda kullan›l›r
Manuel: AE kilidi tuﬂuyla

Deklanﬂör
Tip
Enstantane h›zlar›

Elektronik kontrollü, focal-plane deklanﬂör.
1/8000 sn-30 sn aras›, bulb (Toplam enstantane h›z›
menzili. Kullan›labilen menzil çekime moduna göre de¤iﬂir).
1/200 sn'de X-senkron.

Flaﬂ ‹lerleme Sistemi
Tek çekim, ard› ard›na çekim, otomatik zamanlay›c›, 10 sn
‹lerleme modlar›
otomatik zamanlay›c›, 2 sn otomatik zamanlay›c›, otomatik
zamanlay›c›/uzaktan kumanda
Ard arda çekim h›z›
Maksimum yaklaﬂ›k 3.9 kare/sn.
JPEG Geniﬂ/‹nce: Yaklaﬂ›k 78 çekim (Yaklaﬂ›l 310 çekim),
Maksimum patlama
RAW: Yaklaﬂ›k 13 çekim (Yaklaﬂ›k 14 çekim)
RAW+JPEG Geniﬂ/‹nce: Yaklaﬂ›k 8 çekim (Yaklaﬂ›k 8 çekim)
* Bu de¤erler Canon'un, 2 GB kartla yap›lm›ﬂ test standartlar›na
(ISO 100 ve Standart Foto¤raf Stili) dayanmaktad›r.
* Parantez içindeki de¤erler, Canon'un Ultra DMA (UDMA)
2 GB kartla yap›lm›ﬂ test standartlar›na dayanmaktad›r.
Harici Speedlite
Uyumlu flaﬂ
EX-serisi Speedlite'lar
Flaﬂ ölçümü
E-TTL II otomatik flaﬂ
Flaﬂ poz telafisi
±2 durak 1/3 veya 1/2 ad›m art›ﬂl›
FE kilidi
Var
PC giriﬂi
Var
Live View Çekim
Çekim modlar›
Odaklanma

Ölçüm modlar›
Ölçüm menzili
Sessiz çekim
Video çekim

Foto¤raf çekimi ve video çekim
H›zl› mod (Faz fark› tespiti)
Live mod, Live yüz tespiti modu (Kontrast tespiti)
Manuel odaklanma (5x/10x büyütme mümkün)
Foto¤raf sensörüyle de¤erlendirmeli ölçüm (foto¤raf) /
Merkez ortalamal› de¤erlendirmeli ölçüm (video çekim)
EV 0-20 (23°C/73°F'da EF50mm f/1.4 USM objektif ile,
ISO 100)
Var (foto¤raf çekimi)
MOV (Video: H.264, Ses: Lineer PCM
Kay›t boyutu: 1920x1080, 640x480
Kesintisiz video çekim süresi 29 dk. 59 sn'dir.

LCD Ekran›
Tip
Monitör boyutu
Kapsama
Parlakl›k ayar›
Dil Seçenekleri

TFT renkli likit kristal monitör
3”, yaklaﬂ›k 920.000 nokta (VGA)
Yaklaﬂ›k 100%
Otomatik (Karanl›k/Standart/Parlak), Manuel (7 sevie)
25

Foto¤raf ‹zleme
Foto¤raf gösterim format› Tek foto¤raf, tek foto¤raf+ bilgi (foto¤raf kay›t kalitesi,
çekim bilgisi, histogram)
4- veya 9- foto¤raf indeksi, büyütülmüﬂ izleme,
döndürülmüﬂ foto¤raf
Zoom büyütme
Yaklaﬂ›k 1.5x-10x
Foto¤raf tarama
yöntemleri
Tek foto¤raf, 10'ar veya 100'er atlama, ekrandan, çekim
tarihine, klasöre, foto¤rafa, video çekime atlama
Aﬂ›r› parlakl› uyar›s›
Aﬂ›r› pozlama vurgulamas› yan›p söner
Video çekim izleme
Etki (LCD ekran, video/ses OUT, HDMI OUT)
Dahili hoparlör
Direkt Bask›
Uyumlu yaz›c›lar
PictBridge uyumlu yaz›c›lar.
Bas›labilir foto¤raflar
JPEG ve RAW foto¤raflar
Kolay Bask› Özelli¤i
DPOF Versiyon 1.1 uyumlu
Kiﬂiye Özel Ayarlar
Uyarlanabilir ‹ﬂlevler
25
Kamera kullan›c› ayarlar› Mod kadran›n›n C1, C2 ve C3 konumuna kay›tl›
Video OUT giriﬂi
Var
Arabirim
Dijital Giriﬂ

Bilgisayar iletiﬂimi ve direkt bask› için (Hi-speed USB)

Ses/video ç›k›ﬂ
termilali
3.5mm çap, stereo mini jack (NTSC/PAL seçilebilir)
HDMI mini OUT giriﬂi Tip C (Otomatik çözünürlük de¤iﬂimi)
Harici mikrofon giriﬂ
terminali
3.5mm stereo mini jack
Uzaktan Kumanda Terminali N3 Tip ile kullan›lan uzaktan kumanda ile uyumlu
Uzaktan Kumanda Kontrolü RC-1/RC-5 Uzaktan Kumanda ile
Geniﬂleme sistemi
giriﬂi
WFT-E4/E4A Kablosuz Dosya Aktar›c›s›na ba¤lant› için

Güç Kayna¤›
Pil:

Pil bilgisi:
Pil Ömrü:
(CIPA test
standartlar›na göre)

LP-E6 Pil Grubu (1 adet)
AC gücü ACK-E6 AC adaptör sa¤lanabilir.
BG-E6 tak›ld›¤›nda, battery grip ile AA boy LR6 piller
kullan›labilir
Kalan kapasite, Deklanﬂör say›s› ve Yeniden ﬂarj
performans› görüntülenebilir
Vizörlü çekim:
23°C/73°F, yaklaﬂ›k 850 çekim. 0°C/33°F, yaklaﬂ›k
750 çekim,
Live View çekim
23°C/73°F, yaklaﬂ›k 200 çekim, 0°C/32°F, yaklaﬂ›k
180 çekim.

Boyutlar ve A¤›rl›k
Boyutlar(Geniﬂlik x Yükseklik x Derinlik) 152 x 113.5 x 75 mm
A¤›rl›k
Yaklaﬂ›k 810 g (sadece gövde)
Çal›ﬂma Ortam›
Çal›ﬂma ›s›s› aral›¤›
Nem

0°C- 40°C / 32°F - 104°F
%85 veya daha az

LP-E6 Pil Grubu
Model
ﬁarjedilebilir lityum-ion pil.
Voltaj
7.2 V DC
Pil Kapasitesi
1800 mAh
Çal›ﬂma s›cakl›¤› aral›¤› 0°C- 40°C / 32°F - 104°F
Nem
%85 veya daha az
Boyutlar (G x Y x D)
38.4 x 21 x 56.8 mm
A¤›rl›k
Yaklaﬂ›k 80 gr (koruyucu k›l›f hariç)
LC-E6 Pil ﬁarj Cihaz›
Uyumlu piller
LP-E6 Pil Grubuyla uyumlu ﬂarj cihaz›
ﬁarj Süresi
Yaklaﬂ›k 2 saat 30 dakika
Giriﬂ
100-240 V AC, 50/60 Hz
Ç›k›ﬂ
8.4 V DC/1.2A
Çal›ﬂma S›cakl›¤›
5-40 ºC/ 41-104°F
Nem
%85 veya daha az
Boyutlar
69 x 33 x 93 mm
A¤›rl›k
130 gr

LC-E6E Pil ﬁarj Cihaz›
Uyumlu piller
Kablo uzunlu¤u
ﬁarj Süresi
Giriﬂ
Ç›k›ﬂ
Çal›ﬂma S›cakl›¤›
Nem
Boyutlar
A¤›rl›k

LP-E6 Pil Grubuyla uyumlu ﬂarj cihaz›
Yaklaﬂ›k 2 m
Yaklaﬂ›k 2 saat 30 dakika
100-240 V AC, 50/60 Hz
8.4 V DC/1.2A
5-40 ºC/ 41-104°F
%85 veya daha az
69 x 33 x 93 mm
125 gr (güç kablosu hariç)

EF24-105mm f/4L IS USM
Görüﬂ Aç›s›

Objektif Yap›s›
Minimum Diyafram
En yak›n odak
mesafesi
Maksimum büyütme
Görüﬂ alan›

Diyagonal kapsama: 84°-23'20°
Yatay kapsama: 74°-19'20'
Dikey kapsama: 53° - 13°
13 grup halinde 18 eleman
f/22
0.45 mm (foto¤raf sensörü düzleminden)
0.23x (105 mm)
535 x 345 - 158 x 106 mm (0.45 m'de)

Görüntü Sabitleyici
Objektif de¤iﬂim tipi
Filtre boyutu
77 mm
Objektif baﬂl›¤›
E-77U
Maksimum çap x uzunluk 83.5 x 107 mm
A¤›rl›k
Yaklaﬂ›k 670 gr
Siperlik
EW-83H
K›l›f
LP1219 (ayr› sat›l›r)
Yukar›daki tüm veriler Canon'un standart test koﬂullar›nda elde edilmiﬂtir.
Canon kameran›n teknik özelliklerine ve fiziksel görünümünde önceden haber
vermeden de¤iﬂiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Kameraya Canon marka olmayan bir objektif tak›ld›¤›nda, objektif iﬂaretine
dikkat edin.

Full HD 1080 Hakk›nda
Full HD 1080, High-Definition, 1080 dikey piksel (tarama
çizgileri) ile uyumu gösterir.

Tescilli Marka Tan›mlar›
Adobe, Adobe Sistemleri Firmas›'n›n tescilli markas›d›r.
CompactFlash SanDisk Anonim ﬁirketi'nin tescilli markas›d›r.
Windows, Microsoft ﬁirketi'nin Amerika'da ve/veya di¤er ülkelerde tescil ettirdi¤i
markalard›r.
Macintosh ve Mac OS, Apple Bilgisayar ﬁirketi'nin Amerika Birleﬂik Devletleri
ve/veya di¤er ülkelerde patentleri al›nm›ﬂ tescilli markalar›d›r.
HDMI, HDMI logosu, High-Definition MultiMedia Arabirimi, HDMI Licencing
LLC'nin tescilli bir markas›d›r.
Yukar›da tan›mlanmayan di¤er isim ve ürünlerden baz›lar›, Kendi tescil
sahiplerine ait tescilli markalar olabilir.
Bu dijital foto¤raf kameras› Design Rule for Camera File System 2.0 ve Exif 2.21 'i
(Exif Print olarak da bilinmektedir) deste¤i vermektedir. Exif Print, dijital foto¤raf
kameralar› ile yaz›c›lar aras›ndaki uyumlulu¤u artt›ran bir standartt›r. Exif Print
uyumlu bir yaz›c›ya ba¤l› olarak kullan›lan kameradan gelen foto¤raf bilgisi uygun
ﬂekilde iﬂlenerek bask› ç›k›ﬂ›n›n en iyi kalitede elde edilmesini sa¤lanmaktad›r.

MPEG-4 Lisanslama Hakk›nda
“ Bu ürün, AT&T patentleri alt›nda, MPEG-4 standard› için ve MPEG-4 uyumlu
video ve/veya MPEG-4 uyumlu video sahipleri için AT&T patenti alt›nda
lisanslanm›ﬂt›r, sadece (1) kiﬂisel kullan›m için, ticari amaçl› olmayan (2)
kullan›mlar için kodlanm›ﬂ MPEG-4 kod çözücü uyumlu videolarla kullan›labilir.
MPEG-4 standard› d›ﬂ›ndaki baﬂka herhangi bir kullan›m için lisans ve kullan›m
garantisi yoktur.
* Gerekti¤inde ‹ngilizce uyar› yay›nlan›r.

Güvenlik Uyar›lar›
Kaza, ölüm riski ve cihaz hasarlar›n› önlemek için cihazlar›n›z› dikkatli kullan›n ve
aﬂa¤›daki güvenlik uyar›lar›n› dikkate al›n.

Ciddi Yaralanma ve Ölüm Riskini Önlemek ‹çin
Yang›n, aﬂ›r› s›cakl›k, kimyasal ak›nt› ve patlamalar› önlemek için aﬂa¤›daki
güvenlik uyar›lar›n› dikkate al›n:
Bu kitapç›kta tan›mlanmam›ﬂ olan pilleri, güç kaynaklar›n› ve aksesuarlar› kullanmay›n.
Herhangi bir ev yap›m› pil veya üzerinde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ pilleri kullanmay›n.
Pil kutusuna veya yedekleme piline k›sa devre yapt›rmay›n, parçalamay›n ve
üzerinde de¤iﬂiklik yapmay›n. Pil kutusuna veya yedekleme piline ›s› uygulamay›n.
Pil kutusunu veya yedekleme pilini suya veya ateﬂe, yang›n, fiziksel ﬂoka maruz
b›rakmay›n.
Pil kutusunu veya haf›za pilini kutuplar› (+ -) ters biçimde olacak ﬂekilde yerleﬂtirmeyin.
Eski ve yeni pilleri ve farkl› türde pilleri bir arada kullanmay›n.
Pilleri 0-40 derece haricindeki s›cakl›klarda ﬂarj etmeyin. Ayr›ca, belirtilen ﬂarj
zamanlar›n› da aﬂmay›n
Kameran›n, aksesuarlar›n, ba¤lant› kablolar›n›n vs. elektrik kontaklar›na herhangi bir
yabanc› nesne sokmay›n›z.
Haf›za pilini çocuklardan uzak tutun. E¤er bir çocuk haf›za pilini yutarsa derhal bir hekime
baﬂvurun ve t›bbi yard›m al›n (Pil kimyasallar› mideye ve ba¤›rsaklara zarar verebilir).
Bir pil kutusunu veya haf›za pilini elden ç›kart›rken elektrik kutuplar›n› bant ile kapatarak
di¤er metalik nesneler veya piller ile temas etmelerini engelleyin. Bu, yang›na veya bir
patlamaya sebebiyet vermemek için al›nan bir önlemdir.
Pil kutusu yeniden ﬂarj olurken alev duman, yan›k kokusu ç›karsa, derhal pil ﬂarj
cihaz›n›n fiﬂini çekin ve ﬂarj iﬂlemini durdurun.
E¤er pil kutusunda veya haf›za pilinde akma meydana gelirse, renk de¤iﬂikli¤i olursa,
deformasyon oluﬂursa, duman veya koku oluﬂursa derhal pil kutusunu veya haf›za
pilini ç›kart›n. Ç›kartma iﬂlemi s›ras›nda yanmamak için dikkatli olun.
Akan pil kimyasallar›n›n gözlerinize, cildinize ve elbiselerinize bulaﬂmamas›na dikkat
edin. Bu, körlü¤e ve deri problemlerine yol açabilir. E¤er pil ak›nt›s› gözlerinize,
derinize veya elbiselerinize bulaﬂ›rsa etkilenen bölgeyi bol ve temiz su ile ovalamadan
y›kay›n. Derhal bir hekime baﬂvurun.
ﬁarj iﬂlemi s›ras›nda cihaz› çocuklardan uzak tutun. Kablolar yanl›ﬂl›kla çocuklar›
bo¤abilir veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Kablolar› bir ›s› kayna¤›n›n yan›nda b›rakmay›n. Bu kabloyu deforme edebilir, eritebilir
ve yang›na veya elektrik çarpmas›na sebebiyet verebilir.
Flaﬂ› araba kullan›n birisine do¤ru patlatmay›n; bu, bir kazaya sebep olabilir.
Flaﬂ› bir kiﬂinin gözüne do¤ru patlatmay›n; görme problemleri oluﬂabilir. Bir çocu¤un
foto¤raf›n› çekerken flaﬂ kullanacaksan›z, flaﬂ ile çocu¤un aras›nda en az 1 metre
mesafe olmas›na özen gösterin.
Kameray› veya aksesuarlar› kullanmad›¤›n›z zamanlarda saklamadan önce pil
kutusunu sökün ve güç kablosunu ç›kart›n. Bu, elektrik çarp›lmalar›n›, ›s› üretimini ve
yang›n› önlemek ‹çin al›nmas› gereken bir önlemdir.
Yan›c› gazlar›n oldu¤u yerlerde kameray› kullanmay›n.

E¤er cihaz› yere düﬂürürseniz ve kasas› k›r›larak içindeki parçalar aç›¤a ç›karsa,
içindeki parçalar› olas› bir elektrik çarpmas› riskine karﬂ› ellemeyin, onlara dokunmay›n.
Cihaz› parçalamay›n veya üzerinde de¤iﬂiklik yapmay›n. ‹çindeki yüksek voltajl› parçalar
elektrik çarpmas›na sebebiyet verebilir.
Kameradan veya objektiften direkt olarak güneﬂe do¤ru veya aﬂ›r› parlak bir güç
kayna¤›na do¤ru bakmay›n. Bu gözlerinize zarar verebilir.
Kameray› ufak çocuklardan uzak tutun. Boyun ask›s› kazara çocuklar› bo¤abilir.
Cihaz› tozlu ve nemli yerlerde saklamay›n.
Kameray› bir uçak veya hastanenin içinde kullanmadan önce kullan›ma müsaade
edilip edilmedi¤ini kontrol edin. Kamera taraf›ndan d›ﬂar› verilen elektromanyetik
dalgalar uça¤›n cihazlar›na veya hastanenin medikal cihazlar›na zarar verebilir.
Yang›n ve elektrik çarpmas›n› engellemek için ﬂu güvenlik önlemlerine dikkat edin:
Güç kablosunu her zaman sonuna kadar yerine oturana kadar itin.
Bir güç kablosunu asla ›slak elle tutmay›n.
Bir güç kablosunu sökerken, kordonu de¤il, fiﬂi tutarak sökün.
Kordonu bükmeyin, çizmeyin, kesmeyin üzerine a¤›r bir nesne koymay›n. Ayr›ca
kordonlar› döndürmeyin ve dü¤üm atmay›n.
Ayr› priz ba¤lant›s›na çok say›da fiﬂ takmay›n.
Hasar görmüﬂ kablolar› kullanmay›n.
Arada s›rada güç kablosunu ç›kart›n ve kuru bir bez ile cereyan prizinin etraf›nda
biriken tozu ve kiri temizleyin.

Yaralanmalar ve Cihaz Ar›zas›ndan Kaç›nmak için
Cihaz› yak›c› güneﬂ ›s›s› alt›nda bir araban›n içinde veya bir ›s› kayna¤›n›n yan›na
b›rakmay›n. Cihaz ›s›nabilir ve cilt yan›klar›na neden olabilir.
Kamera bir sehpaya ba¤l›yken kameray› etrafta dolaﬂt›rmay›n. Bu sakatlanmalara
neden olabilir. Ayr›ca, sehpan›n kamera ve objektifi destekleyecek sa¤laml›kta
olmas›na dikkat edin.
Objektif kapa¤› tak›l› olmadan objektifi veya objektif tak›l› bir kameray› güneﬂe maruz
b›rakmay›n. Aksi takdirde, objektif güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› toplayarak bir yang›na neden olabilir.
Pil ﬂarj cihaz›n› kumaﬂla kaplamay›n, üzerini örtmeyin. Bu ›s›y› hapsederek kamera
kasas›n›n deforme olmas›na ve yang›na neden olabilir.
E¤er kameray› suya düﬂürürseniz veya su veya metal parçalar kameran›n içine kaçarsa
pil kutusunu ve haf›za pilini ç›kart›n.
Pil kutusunu veya haf›za pilini s›cak ortamlarda b›rakmay›n. Bu pilin akmas›na veya pil
ömrünün k›salmas›na neden olabilir.
Boya tineri, benzin veya di¤er organik çözücüler kullanarak cihaz› temizlemeyin. Bu
yang›na veya sa¤l›k problemlerine neden olabilir.

E¤er foto¤raf makineniz düzgün çal›ﬂm›yor ve tamir edilmesi
gerekiyorsa lütfen en yak›n Canon Yetkili Servisine baﬂvurun.

Dijital Kamera Modeli DS126201 Sistemleri
Bu cihaz FCC Kurallar›n›n 15 maddesine göre üretilmiﬂtir. ‹ﬂlem aﬂa¤›daki iki
koﬂula tabidir: (1) bu cihaz zararl› giriﬂimlere neden olmayabilir, (2) bu cihaz,
istenmeyen sonuçlara neden olanlar dahil, al›nan müdehaleyi kabul eder.
Not: Bu donam›n test edilmiﬂ ve B s›n›f› cihazlar›n kriterlerine, FCC Kurallar›n›n
15 maddesine uygun bulunmuﬂtur. Bu kurallar yerleﬂik kuruluma yönelik
zararl› giriﬂimlere karﬂ› gerekçeli koruma sa¤lamak için tasarlanm›ﬂt›r. Bu
cihaz, radyo sinyal enerjisi ortaya ç›kar›r ve kullan›r ve yüklenmedi¤inde
ve talimatlara uygun kullan›ld›¤›nda radyo iletiﬂimine zararl› etkileri
oluﬂabilir. Ancak, k›smi yüklemede müdehalenin olmayaca¤›n›n garantisi
yoktur. Cihaz›n radyo ve televizyon sinyallerine, cihaz›n aç›l›p kapanmas›
sonucu oluﬂabilecek zararl› etkisi oluﬂursa, kullan›c› aﬂa¤›daki önlemleri
uygulayabilir:
- Sinyal al›nan antenin yerini veya yönünü de¤iﬂtirin.
- Cihaz ve donan›m aras›ndaki mesafeyi artt›r›n.
- Cihaz› sinyal al›c›s›n›n ba¤l› oldu¤u düzenekten farkl› bir yere yerleﬂtirin.
- Yetkili servise veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine baﬂvurun.
Size kamera ile verilen ferrite core, FCC Kurallar›n›n 15 Maddesinin B Alt
Baﬂl›¤›ndaki B S›n›f›na uygun olarak kullan›lmal›d›r.
Cihaz›n donan›m›na, manuel olarak de¤iﬂtirebilece¤iz belirtilmedi¤i müddetçe,
kesinlikle müdehale etmeyin.

Bu dijital cihaz, Kanada'n›n ICES-003 standartlar›na uygundur.
ﬁehir cereyan› kullan›ld›¤›nda ACK-E6 AC Adaptör Kiti (giriﬂ 100-240 V
AC 50/60 Hz, ç›k›ﬂ 8.0 V DC) kullan›n. Bundan farkl› bir cihaz›n kullan›m›
elektrik çarpmalar›na, aﬂ›r› ›s›nmaya ve yaralanmalara neden olabilir.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
BU TAL‹MATLARA UYUN - Bu k›lavuz LC-E4 Pil ﬂarj cihaz› ile ilgili önemli
kullan›m ve güvenlik uyar›lar› içermektedir.
ﬁarj cihaz›n› kullanmadan önce (1) ﬂarj cihaz›, (2) pil grubu ve (3) Pil
grubunu kullanan ürün ile ilgili uyar›lar› mutlaka okuyun.
ÖNLEM - Yaralanma riskini önlemek için sadece LP-E4 Pil Grubunu
kullan›n. Di¤er pil tipleri patlayabilir ve yaralanmalara ve di¤er hasarlara
neden olabilir.
ﬁarj cihaz›n›n ›slanmamas›na özen gösterin.
Bu cihaz ile önerilmeyen bir Canon ürününün kullan›mu elektrik çarpmalar›na
ve yaralanmalara neden olabilir.
Elektrik kablosuna veya prize gelecek zarar› engellemek için kabloyu önce
fiﬂe sonra cihaza ba¤lay›n.
Kabo üzerine yük binmemesine, kablonun k›vr›lmamas›na özen gösterin.
ﬁarj cihaz›n› hasarl› kablo veya priz ile kullanmay›n.
Hasar görmüﬂ bir ﬂarj cihaz›n› kullanmay›n. Yetkili servise gösterin.
ﬁarj cihaz›n› açmay›n ve parçalar›na mdehale etmeyin. Tamir için yetkili
servise baﬂvurun. Cihaz›n yanluﬂ yerleﬂimi elektrik çarpmalar›na neden olabilir.
Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için ﬂarj cihaz› temizli¤i yapmadan önce
cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
SAKLAMA TAL‹MATI
Bu k›lavuzda belirtilenler d›ﬂ›nda bir sorunla veya soruyla karﬂ›laﬂ›san›z yetkili
servise baﬂvurun.

Sadece ABD ve Kanada'da:
Cihazda kullan›lan Lityum Piller yeniden dönüﬂüm için
kullan›labilir. Pili yeniden dönüﬂüm için de¤erlendirmek
istiyorsan›z, 1-800-8 BATTERY numaras›n› aray›n.

Sadece Kanada ve ABD'de
Lityum ‹yon piller Perhlorate Malzemesi içermektedir - özel önlem al›nmal›d›r.

D‹Z‹N
10 sn. veya 2 sn. gecikme ............. 86
1920x1080 ................................... 121
1. perde senkronu ....................... 105
4-veya9-foto¤rafl› indeks gösterimi . 131
640x480 ....................................... 121
simgesi ...................................... 4
Aktar›m emri (foto¤raf) ................ 170
AC Adaptör Kiti ............................ 196
Adobe RGB ................................... 76
AE kilidi .......................................... 98
AEB ............................... 97, 174, 175
Aksesuar k›za¤› ........................... 104
AF
Odaklanma AF Mikroayar .181
AF ON (AF baﬂlat) tuﬂu ......... 35, 182
AF durdur tuﬂu ............................. 178
AL FOCUS (Al Focus AF) ............. 80
AL SERVO (Al Servo AF) ........ 50, 79
Al Servo AF ................................... 79
Ard› ard›na çekim ................... 85, 191
Alan derinli¤i .................................. 93
Ard›ﬂ›k ........................................... 74
Ayd›nlatma (LCD panel) ................ 99
Ar›za ............................................ 203
Ana kadran
Ana kadran .................. 36
H›zl› kontrol kadran› .... 37
Ayna kilidi ............................ 101, 180
Ask› ................................................ 23
Atlayarak gösterim ...................... 132
Av (Diyafram önceli¤i AE) .............. 92

B/W ......................................... 60, 62
Bip Sesi ........................... 48, 79, 200
B (Bulb) ......................................... 99
Bulb ............................................... 99

Parazit azaltma ......... 176
Bulb pozlar .................................... 99
Büyüterek izleme ................. 119, 133
Bilgisayar
Foto¤raf aktar›m› ...... 167
Duvar ka¤›d› ............. 169
Bask› ........................................... 153
Sayfa düzeni ............. 157
Ka¤›t ayarlar› ............ 156
PictBridge ................. 153
Bask› Emri (DPOF) ... 163
tuﬂu ..................... 159
Bask› efektleri ........... 160
E¤im düzeltisi ............ 161
K›rpma ...................... 161
Beyaz ayar› ............................ 65, 191
Dizeleme ..................... 69
Düzelti ......................... 68
Özel Ayar .................... 66
Kiﬂisel ......................... 67

Canon marka olmayan flaﬂ üniteleri.104
............................. 20, 187
(Yarat›c› Otomatik) .................. 51
Cool ton (bask›) ........................... 158

Ç
Çapraz odaklanma ........................ 83
Çoklu Kontrol dü¤mesi ............ 36, 81
Çekim bilgisi gösterimi ................ 129
Diyafram önceli¤i AE ...92
Bulb ............................ 99
Yarat›c› Otomatik ........ 51
Tam otomatik .............. 48
Manuel poz ................. 94
Program AE................. 88
Enstantane öncelikli AE .90
Çekim ayarlar› gösterimi .............. 191

Diyafram önceli¤i ..................... AE 92
Dizeleme ......................... 69, 97, 174
Diopter ayar› .................................. 34
DC Coupler ................................. 196
Dikey foto¤raflar›n otomatik
döndürülmesi ............................... 146
De¤erlendirmeli ölçüm .................. 95
Dosya ad› ...................................... 74
Dosya numaras› ............................ 74
Dil seçimi ....................................... 42
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