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Malın enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler
Satın almış olduğunuz ürünün ömrü
boyunca enerji tüketimi açısından
verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin
yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca
yapılması, varsa periyodik bakımlarının
aksatılmaması gerekmektedir.
Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda
belirtilen çevresel karakteristiklere uygun
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında
uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.
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Giriþ

5

Bu Kýlavuz Hakkýnda
Canon EOS C100 ürününü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Lütfen video kameranýzý kullanmadan önce bu
kýlavuzu dikkatle okuyun ve ileride baþvuru kaynaðý olarak el altýnda bulundurun. Video kameranýn kullanýmýnda
sorun ortaya çýkarsa Arýza Tespiti (A 142) bölümünü inceleyin.

Bu Kýlavuzda Kullanýlan Kýsaltmalar
•
ÖNEMLÝ: Video kamera iþlemleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken konular.
•
NOTLAR: Temel iþlem prosedürleri tamamlayýcý ek bilgiler.
• A: Baþvuru sayfasý numarasý.
• Bu kýlavuzda aþaðýdaki terimler kullanýlýr.
“Ekran” sözcüðü LCD ekran ve vizör ekraný anlamýna gelir.
“SD Kart” SD, SDHC veya SDXC hafýza kartý anlamýna gelir.
• Bu kýlavuzdaki fotoðraflar sabit kamera çekimleriyle alýnmýþtýr. Bazý ekran resimleri okumayý kolaylaþtýrmak için
deðiþtirilmiþtir.
• Kýlavuzdaki illüstrasyonlarda Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM lensli Canon EOS C100 video kamera
kullanýlmýþtýr.
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Bu Kýlavuz Hakkýnda

6

> iþaretleri menü seçimlerinin kýsaltmasý olarak
kullanýlýr. Menülerin kullanýlmasýyla ilgili ayrýntýlý
açýklama için Menüleri Kullanma (A 27)
konusuna bakýn. Mevcut tüm menü
seçeneklerinin ve ayarlarýnýn kýsa bir özeti için
ekte bulunan Menü Seçenekleri (A 127)

Ýþlem modlarý
simgesi, bir iþlevin belirtilen iþlem
modunda mevcut olduðunu,
simgesi ise,
iþlevin mevcut olmadýðýný gösterir. Ayrýntýlý
açýklama için Video Kameranýn Açýlmasý ve
Kapatýlmasý (A 24) konusuna bakýn.

Setting the Time Code
The camcorder generates a times code signal and embeds it in your recordings. You can output the time code
along with video output from the HDMI OUT terminal (A 134). For 59.94 Hz recordings, you can also select
between a drop frame and non-drop frame time code.

69

Operating modes:

Selecting the Running Mode
[¤ TC/UB Setup]

You can select the running mode of the camcorder s time code.

[Time Code]

1 Open the time code [Mode] submenu.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [Mode]

[Mode]

2 Select the desired option and then press the joystick.
€ If you selected [Regen.], you do not need to perform the rest of this
procedure. If you selected [Preset] and would like to set the time
code s initial value, see the following section Setting the Time Code s
Initial Value.

[Preset]

[¤ TC/UB Setup]

3 After you select [Preset], open the time code [Run] submenu.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [Run]

[Time Code]

4 Select the desired option and then press the joystick.
[Run]

Options
[Preset]:

The time code starts from an initial value you can select in
advance. The default initial time code is 00:00:00.00. The time
code s running mode depends on the [Run] setting.
[Rec Run]: The time code runs only while recording so clips
recorded consecutively on the same SD card will have
continuous time codes.
[Free Run]:The time code starts running the moment you press
the joystick to select this option and keeps running
regardless of the camcorder s operation.
[Regen.]: The camcorder will read the selected SD card and the time code
will continue from the last recorded time code on the SD card.
The time code runs only while recording so clips recorded
consecutively on the same SD card will have continuous time
codes.

[Rec Run]

Setting the Time Code s Initial Value
[¤ TC/UB Setup]

If you set the time code mode to [Preset], you can set the initial value of
the time code.

[Time Code]
1 Open the time code [Setting] submenu.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [Setting]

[Setting]

2 Select [Set] and then press the joystick.
€ The time code setting screen appears with an orange selection frame
indicating the hours.

Prosedür bir seçeneðin belirlenmesini
gerektirirse, mevcut seçenekler prosedür içinde
veya sonrasýnda listelenir. Köþeli parantez [ ]
ekranda görüntülenen menü seçeneklerini

Ýþlem prosedürü menü kullanýmýný gerektirirse,
hýzlý baþvuru özelliði alt menüleri ve (uygulanabilir
olduðunda) menü öðeleri için varsayýlan ayarý
gösterir. Örnek illüstrasyon [¤ TC/UB Setup]
menüsünü ve sonra [Time Code] menü öðesini
seçerek iþlevi bulabileceðinizi gösterir.
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Kamerayla Verilen Aksesuarlar

Kamerayla Verilen Aksesuarlar
Aþaðýdaki aksesuarlar video kamerayla birlikte verilir.

7

1
2

Kulp Ünitesi

Sap Ünitesi1

BP-955 Pil Paketi
(terminal kapaðý ile)

CA-930 Kompakt Güç Adaptörü
(güç kablosu ile)

Gövde Kapaðý1

Parmak Desteði

SS-1200 Omuz Askýsý

DC-930 DC Kablo

0,64 cm (1/4 inç) Tripodlar için
Adaptörü Tabaný

Þerit Metre Kancasý1

PIXELA Yazýlým CD-ROM'u2

Video kameraya takýlmýþ olarak gelir.
Kliplerinizi bir bilgisayara aktarmak için Data Import Utility yazýlýmýný kullanýn. Kliplerin Bilgisayara Kaydedilmesi (A 117)
konusuna bakýn. CD-ROM'da yazýlým kullaným kýlavuzu yer alýr (PDF dosyasýnda).
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Parça Ýsimleri
8

5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4

13 14 15 16

1
2
3
4
5

6
7

MAGN. (büyütme) tuþu (A 66)/
Atanabilir tuþ 8 (A 85)
PEAKING tuþu (A 66) /
Atanabilir tuþ 9 (A 85)
ZEBRA tuþu (A 68)/
Atanabilir tuþ 10 (A 85)
WFM (dalga biçimi monitör) tuþu (A 80)/Atanabilir
tuþ 11 (A 85)
Þerit metre kancalarý
Odak düzleminden mesafeyi doðru ölçmek için
kancayý kullanýn.
Q düðmesi (A 24)
Aský Montesi (A 35)

8
9
10
11
12
13
14

Egzoz havalandýrma çýkýþý (A 36)
STATUS tuþu (A 135)
Å (beyaz ayarý) tuþu (A 62)
WB (beyaz ayarý) tuþu (A 62)
CUSTOM PICTURE tuþu (A 88)
ND FILTER kadraný (A 58)
PUSH AUTO IRIS (anýnda otomatik diyafram) tuþu
(A 60)/Atanabilir tuþ 12 (A 85)
15 ISO/GAIN tuþu (A 57)/Atanabilir tuþ 13 (A 85)
16 SHUTTER tuþu (A 54)/Atanabilir tuþ 14 (A 85)
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17
18
19
20
21

24
25

22

26

23
27

17
18
19
20

EXT (modüler ünite) terminali (A 32)
MIC (mikrofon) terminali (A 73)
× (kulaklýk) terminali (A 78)
REMOTE terminali
Piyasadan temin edilen uzaktan kumanda
cihazlarýna baðlantý için.
21 USB terminali (A 117)

22
23
24
25
26
27

HDMI OUT terminali (A 112)
DC IN terminali (A 24)
Sap Ünitesi baðlantý terminali (A 34)
Sap Ünitesi takma vidasý (A 34)
BATTERY RELEASE mandalý (A 22)
Hava giriþ faný (A 36)
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29
30
31
32
33
34
35

28

36

28
29
30
31
32
33
34

START/STOP tuþu (A 45)
EF Lensi yerleþtirme indeksi (A 29)
EF-S Lensi yerleþtirme indeksi (A 29)
EF Lensi kilit pimi (A 29)
Lens çýkarma tuþu (A 30)
EF Lensi yuvasý (A 29)
EF Lensi kontaklarý (A 29)

35 ONE-SHOT AF (hemen otomatik odaklanma) tuþu
(A 64)/Atanabilir tuþ 15 (A 85)
36 AV OUT terminali (A 113)
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Parça Ýsimleri

LCD panel tam açýk

37

LCD panel 90° kaldýrýlmýþ ve sola çevrilmiþ

38
11

39
40 46
47
41 48
49
50

53
54
55
56
57

51
52

42

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

58

43 44 45

Diopter ayarý mandalý (A 32)
Vizör (A 32, 33)
CANCEL tuþu (A 27)
MENU tuþu (A 27)
u (kaydý gözden geçir) tuþu (A 82)/
INDEX tuþu (A 102)
LCD ekran (A 33)
Pil kompartýmaný
SLOT SELECT (SD kart yuvasý seçimi) tuþu
(A 41, 102)
DISP. (görüntüle) tuþu (A 48,103)/BATT. INFO (pil
bilgisi) tuþu (A 23)
Ø (hýzlý geri izleme) tuþu (A 104)/
Atanabilir tuþ 1 (A 85)
Ú (geri atla) tuþu (A 104, 121)/
Atanabilir tuþ 4 (A 85)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Hoparlör (A 104)
RESET tuþu (A 144)
SD kart 2 eriþim göstergesi (A 39)
SD kartý kompartýman kapaðý
SD kart yuvasý 2 (A 39)
Ò (izle/duraklat) tuþu (A 102, 121)/
Atanabilir tuþ 2 (A 85)
× (hýzlý izleme) tuþu (A 104)/
Atanabilir tuþ 3 (A 85)
Ù (ileri atla) tuþu (A 104, 121)/
Atanabilir tuþ 6 (A 85)
Ñ (durdur) tuþu (A 102, 121)/
Atanabilir tuþ 5 (A 85)
SD kart 3 eriþim göstergesi (A 39)
SD kart yuvasý 3 (A 39)
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60
59

59
Odak düzlemi iþareti
60 0,64 cm (1/4 inç) vidalar için montaj delikli
aksesuar kýzaðý.
Kamerayla verilen sap ünitesini ve diðer
aksesuarlarý takmak için aksesuar kýzaðý. Örneðin;
opsiyonel
VL-10Li II Pil Video Iþýðý.

63

64

61
62

61 0,95 cm (3/8 inç) vidalý tripodlar için TB-1 Tripod
Tabaný (A 34)
62 Tripod soketi (A 34)

63 Opsiyonel TA-100 Tripod Adaptörü için takma
soketleri (A 34)
64 Tripod tabaný vidalarý (A 34)
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Parça Ýsimleri

Sap Ünitesi

1

6

2
3
4
5

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

MAGN. (büyütme) tuþu (A 66)/
Atanabilir tuþ 7 (A 85)
Aský Montesi (A 35)
Kontrol kadraný (A 59)
START/STOP tuþu (A 45)
Kamera sapý (A 35)
Joystick (A 27)
Baðlantý fiþi (A 34)
Kilit vidasý (A 34)

13
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Parça Ýsimleri

Kulp Ünitesi

1

14

2

345

6
7
8
16
9
17
10

11

12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mikrofon tutucu (A 73)
Mikrofon kilit vidasý (A 73)
Ön iþaret lambasý (A 45)
Aksesuar kýzaðý
Arka iþaret lambasý (A 45)
START/STOP kilit (C) mandalý (A 47)
START/STOP tuþu (A 45)
0,64 cm (1/4 inç) vidalar için montaj deliði
Kilit vidasý (A 32)
Ses kontrolleri için koruyucu kapak
Yerleþik mikrofon (A 73)
(ses seviyesi) kadranlarý; CH1 (sol) ve CH2
(sað) için (A 74, 77)

13 Ses seviyesi düðmeleri; CH1 (sol) ve CH2 (sað)
için (A 74, 77)
14 XCH1 (sol) ve CH2 (sað) için XLR terminali
düðmeleri (A 76)
15 AUDIO IN (ses giriþ seçimi) düðmeleri; CH1 (sol) ve
CH2 (sað) için (A 73, 76)
16 Mikrofon kablosu klempi (A 73)
17 XLR terminali CH1 (sað) ve CH2 (sol) (A 73)
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Hazýrlýklar

15

Güç Kaynaðýnýn Hazýrlanmasý
Kamerayý bir pil paketi kullanarak veya doðrudan kompakt güç adaptörünü kullanarak çalýþtýrabilirsiniz. Kamerayý
pil paketi takýlý durumdayken kompakt güç adaptörüne baðlarsanýz, kamera elektrik prizinden güç alýr.
Kullanmadan önce pili þarj edin. Tam þarjý bir pil paketiyle yaklaþýk þarj ve kayýt/izleme süreleri hakkýnda bilgi
edinmek için Þarj Süreleri (A 153) ve Kayýt ve Ýzleme Süreleri (A 153) konularýna bakýn.

Pil Paketinin Kullanýlmasý
Kamerayý size verilen BP-955 veya opsiyonel BP-950G, BP-970G veya BP-975 Pil Paketi ile besleyebilirsiniz.
BP-955 ve BP-975 Akýllý Sistemle uyumludur: Yani, bu pillerde kalan þarj süresini kontrol edebilirsiniz.
Pil Paketinin Þarj Edilmesi
Pil paketlerini size verilen DC-930 Kompakt Güç Adaptörüyle þarj edin. Þarj
iþleminden önce, DC kablosunu kompakt güç adaptöründen sökün ve pil
paketinin terminal kapaðýný çýkarýn.
1 DC kablosu kompakt güç adaptörüne baðlýysa bu kabloyu sökün.
• DC kablosu kompakt güç adaptörüne baðlýysa þarj iþlemi baþlamaz.
2 Elektrik kablosunu kompakt güç adaptörüne takýn.
3 Güç kablosunu prize takýn.
4 Pil paketini kompakt güç adaptörüne takýn.
CHARGE göstergesi
• Pil paketine hafifçe bastýrýn ve týk sesiyle yerine oturana kadar ok yönünde itin.
• CHARGE göstergesi yanýp sönmeye baþlar ve ayný zamanda pil paketinin yaklaþýk þarj durumu görüntülenir.
Þarj iþlemi tamamlandýðýnda gösterge yanýk kalýr.
0-34%: Saniyede bir kez yanýp söner
35-69%: Saniyede iki kez yanýp söner
70-99%: Saniyede üç kez yanýp söner
5 Þarj iþlemi tamamlandýðýnda pil paketini kompakt güç adaptöründen çýkarýn.
6 Elektrik kablosunu prizden ve kompakt güç adaptöründen çýkarýn.
ÖNEMLİ
• Kompakt güç adaptörünü bu kýlavuzda açýk bir þekilde önerilmeyen herhangi bir ürüne baðlamayýn.
NOTLAR
• Pil paketini 10 ºC ve 30 ºC (50 ºF ve 86 ºF) sýcaklýk aralýðýnda þart etmenizi öneririz. 0 ºC ila 40 ºC (32 ºF ila
104 ºF) aralýðý dýþýndaki sýcaklýk deðerlerinde, þarj iþlemi yapýlmayacaktýr.
• Kompakt güç adaptöründe veya pil paketinde bir arýza varsa, þarj göstergesi söner ve þarj iþlemi durur.
• Pil paketiyle ilgili kullaným önlemleri hakkýnda bilgi için Pil Paketi (A 148) konusuna bakýn.
• Þarj edilmiþ pil paketleri kendiliðinden deþarj olurlar. Bu nedenle, tam þarjlý olduklarýndan emin olmak için pilleri
kullanacaðýnýz gün veya bir gün öncesinde þarj edin.
• Pil paketini ihtiyacýnýz olduðunu düþündüðünüzden 2-3 kat daha uzun süre için þarj etmenizi tavsiye ederiz.
• Pil paketini þarj etmek için DC kablosunu kompakt güç adaptöründen çýkarýn.
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Pil Paketinin Takýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.

16

2 Pil paketini illüstrasyonda gösterildiði gibi kompartýmana yerleþtirin
ve týk sesiyle yerine oturana kadar yavaþça sola doðru itin.

Pil Paketinin Çýkarýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 BATTERY RELEASE mandalýný ok yönünde itin. Mandalý basýlý
tutarken, pil paketini saða doðru kaydýrýn ve sonra çekerek çýkartýn.
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Kalan Pil Süresinin Kontrol Edilmesi
Kamera açýk olduðunda ise, herhangi bir kayýt/izleme ekranýna veya [Battery / Hour Meter] durum ekranýna
bakarak kalan pil þarj seviyesini öðrenebilirsiniz (A 138). Kamera kapatýldýðýnda, Akýllý Sistemle uyumlu bir pili þar
ederken kalan yaklaþýk pil þarj süresini kontrol etmek için aþaðýdaki yöntemlerden birini kullanýn.
Pil paketi üzerindeki CHECK tuþuna basýn. Yaklaþýk 3 saniye boyunca bir
gösterge yanar ve kalan yaklaþýk pil þarjý görüntülenir.
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

CHECK tuþu

0

100%

Pil þarj göstergesi

BATT. INFO tuþuna basarak kalan pil þarjýný yaklaþýk 5 saniye boyunca
görüntüleyin. Pil ömrüne baðlý olarak, pil bilgisi görüntülenmeyebilir.

NOTLAR
• Pil paketini ilk kez kullandýðýnýzda, tam þarj edin ve ardýndan pil
paketi tamamen tükenene kadar kamerayý kullanýn. Bu þekilde kalan kayýt süresinin çeþitli kayýt/izleme
ekranlarýnda doðru bir þekilde görüntülenmesini saðlayabilirsiniz.
• Pil paketinin üst üste þarj edilmesi ve deþarj olmasý pil ömrünü azaltýr. Pil ömrünü [Battery / Hour Meter] durum
ekranýndan (A 138) veya pil bilgisi ekranýndan (kamera kapalýyken BATT. INFO tuþuna basýn) kontrol
edebilirsiniz. Pil paketinin tam þarj edilmesi ve sonra tam deþarj edilmesi, daha doðru bir okuma elde etmenizi
saðlar.
• Sadece ABD ve Kanada: Bu ürünü besleyen lityum iyon/polimer pil geri dönüþümlüdür. Bu pilin
nasýl geri dönüþtürüleceði ile ilgili bilgi almak için lütfen þu telefonu arayýn: 1-800-8-PÝL

17
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Þehir Cereyanýný Kullanma

18

Size verilen CA-930 Kompakt Güç Adaptörünü
ve DC-930 DC Kablosunu kullanarak kamerayý
doðrudan þehir cereyaný ile besleyebilirsiniz.

1 Q düðmesini KAPALI konumuna
getirin.
2 DC kablosunu kameranýn DC IN
terminaline baðlayýn.
3 Güç kablosunu kompakt güç adaptörüne
ve sonra prize takýn.
4 DC kablosunu kompakt güç adaptörüne
takýn.
ÖNEMLİ
• Kompakt güç adaptörünü takmadan veya
sökmeden önce kamerayý kapatýn.
NOTLAR
• Kamerayý þehir cereyanýyla beslerken,
kamera gücü açýk olsa bile pil paketini
deðiþtirebilirsiniz.

DC IN
terminali

Kameranýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý
Kamerada iki iþlem modu vardýr: Kayýt yapmak için CAMERA (
) modu ve kayýtlarý izlemek için MEDIA
(
) modu. Q düðmesini kullanarak iþlem modunu seçin.
Kamerayý açmak için
Q düðmesini
MEDIA'ya getirin.

CAMERA modu

modu için CAMERA'ya veya

MEDIA modu

Kamerayý kapatmak için
Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.

modu için
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Tarih, Saat ve Dil Ayarlarý
Tarih ve Saatin Ayarlanmasý
Kamerayý kullanmaya baþlamadan önce tarih ve saat ayarý yapmanýz gerekir. Kameranýn saati ayarlanmazsa,
[Date/Time] ekraný ilk hanesi (satýn alýnan ülkeye/bölgeye baðlý olarak ay veya gün) seçilmiþ olarak otomatik olarak
görüntülenecektir.
Ýþlem modlarý:

1 Ay/gün deðiþikliði yapmak için joystick'i yukarý/aþaðý yönde itin ve sonra bir sonraki alana geçmek
için saða doðru itin.
• Bir sonraki alana geçmek için joystick'e de basabilirsiniz.

2 Diðer alanlarý da ayný þekilde deðiþtirin.
3 [Set] seçimi yapýn ve sonra saati baþlatmak ve ekraný kapatmak için joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• Tarih formatý ve saat formatýný (12/24 saat) deðiþtirmek için [w Other Functions] > [Set Clock] > [Date
Format] ayarýný kullanabilirsiniz.
• Tarih ve saati [w Other Functions] > [Set Clock] > [Date/Time] ayarý ile daha sonra da (baþlangýç
aþamasýnda deðil) deðiþtirebilirsiniz.
• Dahili þarj edilebilir lityum pil tükendiðinde, tarih ve saat ayarý kaybolabilir. Bu durumda, dahili lityum pili
(A 150) þarj edin ve saat dilimini, tarihi ve saati yeniden ayarlayýn.

Saat Diliminin Deðiþtirilmesi
Bulunduðunuz bölgenin saat dilimiyle eþleþtirmek için saat dilimi ayarýnýzý
deðiþtirin. Kamerayý satýn aldýðýnýz ülkeye/bölgeye baðlýdýr varsayýlan ayar
[UTC-05:00 New York] veya [UTC+01:00 Central Europe] ayarýdýr. Saat
dilimlerinde Koordineli Evrensel Zaman (UTC) esas alýnýr.
Ýþlem modlarý:

1 MENU tuþuna basýn.
2 Joystick'i yukarý/aþaðý doðru iterek [w Other Functions] seçimi
yapýn.

[w Other Functions]
[Time Zone]
[UTC-05:00 New York]
veya
[UTC+01:00 Central Europe]*
* Satýn alýnan ülkeye/bölgeye
baðlýdýr.

3 [Time Zone] ayarýný da benzer þekilde yapýn.
4 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek saat dilimini deðiþtirin.
5 Joystick tuþuna basarak saat dilimini ayarlayýn ve sonra MENU tuþuna basarak menüyü kapatýn.

19
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Kayýt Sýrasýnda Tarih ve Saatin Görüntülenmesi

[£ LCD/VF Setup]

Tarih ve saati ekranda görüntüleyebilirsiniz.

20

[Custom Display 2]

Ýþlem modlarý:

[Date/Time]

1 MENU tuþuna basýn.
2 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek £ LCD/VF Setup] seçimi
yapýn.

[Off]

3 [Custom Display 2] seçimi yapýn ve sonra benzer þekilde [Date/Time] seçimi yapýn.
4 Gösterilecek bilgileri seçmek için joystick’i yukarý/aþaðý yönde itin.
• Tarih ve saati görüntülemeden kayýt yapmak için [Off] seçimi yapýn.

5 Joystick tuþuna basýn ve sonra menüyü kapatmak için MENU tuþuna basýn.
• Seçilen tarih/saat göstergesi, ekranýn sol alt kýsmýnda görüntülenir.

Dili Deðiþtirme
Kameranýn varsayýlan dili Ýngilizcedir. Bu dili Almanca, Ýspanyolca,
Fransýzca, Ýtalyanca, Polonyaca, Rusça, Basit Çince, Korece veya
Japonca olarak deðiþtirebilirsiniz. Bazý ayarlarýn ve ekranlarýn seçilen dilden
baðýmsýz olarak Ýngilizce görüntüleneceðini lütfen unutmayýn.

[w Other Functions]
[Language !]
[English]

Ýþlem modlarý:

1 MENU tuþuna basýn.
2 Joystick'i yukarý/aþaðý doðru iterek [w Other Functions] seçimi yapýn.
3 [Language !] ayarýný da benzer þekilde seçin.
4 Joystick'i yukarý/aþaðý iterek bir dil seçin.
5 Joystick tuþuna basarak dili deðiþtirin ve sonra MENU tuþuna basarak menüyü kapatýn.
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Menüleri Kullanma
modunda, kamera iþlevlerinin çoðu MENU tuþuna bastýktan sonra açýlan genel ayarlar menüsünden
ayarlanabilir. Ayrýca sýkça kullanýlan menü ayarlarýný kolaylýkla eriþmek için bir özelleþtirilmiþ alt menüye (Menüm)
kaydedebilirsiniz.
modunda, genel ayarlar menüsünü açmak için MENU tuþuna basýn veya klip iþlemleri
klip menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn. Kullanýlabilir menü seçenekleri ve ayarlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi
için Menü Seçenekleri (A 127) konusuna bakýn.
Ýþlem modlarý:

CANCEL tuþu
Bir önceki menüye geri dönmek veya süren bazý iþlemleri
durdurmak için basýn.
MENU düðmesi
Menüyü açmak için basýn ve sonra istenen ayarlar
yapýldýktan sonra menüyü kapatmak için tekrar basýn.
Joystick
Turuncu seçim çerçevesini menü içinde taþýmak için
joysticki itin. Sonra turuncu seçim çerçevesi ile gösterilen
menü öðesini seçmek için joystcik'e basýn.

Menüden Bir Seçenek Belirlenmesi
Aþaðýda menüden bir seçeneðin nasýl belirleneceði adým adým açýklanýr. Bu kýlavuzun ilerleyen kýsýmlarýnda
belirtilen prodesürlerde, menünün açýlýp kapandýðý varsayýlýr ve bu aþama prosedüre dahil edilmez.

1 MENU tuþuna basýn.
• Menü, kamera kapatýlmadýðý takdirde, bir önceki menü kullanýmýnda seçilen menü öðesini gösteren turuncu
seçim çerçevesi ile açýlýr.

2 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek istediðiniz alt menüyü seçin.
3 Joysticki saða doðru itin veya joystick tuþuna basýn.
• Turuncu seçim çerçevesi alt menüdeki bir menü öðesi üzerinde görüntülenir.
• CANCEL tuþuna basýn, bir önceki menüye geri dönmek için joysticki sola doðru itin veya [L] seçeneðini
belirleyin.

4 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek istediðiniz menü baþlýðýný seçin.
• Bir alt menüde birden fazla menü öðesi bulunuyorsa, alt menünün sað tarafýnda diðer menü öðelerini görmek
için yukarý/aþaðý kaydýrmanýz gerektiðini gösteren bir kaydýrma çubuðu görüntülenir.
• Bir menü öðesinin yanýnda bulunan Ð iþareti baþka bir alt menüyü gösterir. 3. ve 4. adýmlarý tekrarlayýn.

5 Joysticki saða doðru itin veya joystick tuþuna basýn.
• Ayar seçeneði üzerinde turuncu renkte bir seçim çerçevesi görüntülenir.
• Bir önceki alt menüye geri dönmek için CANCEL tuþuna basýn.

6 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek istediðiniz ayar seçeneðini belirleyin ve sonra joystick tuþuna
basýn.
• Menü öðesine baðlý olarak ek seçimler yapmanýz gerekebilir.

7 Menüyü kapatmak için MENU tuþuna basýn.
NOTLAR
• Kullanýlamayan öðeler gri renkte görüntülenebilir.

21
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• MENU tuþuna basýldýðý zaman menü kapanýr.
• Bazý geçerli menü ayarlarýný durum ekranlarýndan (A 135) kontrol edebilirsiniz.

Özelleþtirilmiþ Alt Menünün (Menüm) Kullanýlmasý

22

Kolaylýkla eriþebilmek için sýkça kullandýðýnýz en fazla 14 menü ayarýný Menüm alt menüsü altýna kaydedebilirsiniz.
Üstelik, atanabilir tuþlardan birini [My Menu] seçeneðine atarsanýz (A 85), tuþa basarak kayýtlý menü ayarlarýnýza
daha hýzlý ve kolay bir þekilde eriþebilirsiniz.
Menü Ayarlarýnýn Eklenmesi

[

1 Menüm [Register] ekranýný açýn.
[ My Menu] > [Edit] > [Register]
• Menü, mavi renge dönüþerek, Menüm alt menüsüne eklemek üzere
menü ayarlarý seçtiðinizi gösterecektir.

My Menu]
[Edit]
[Register]

2 Kaydetmek istediðiniz menü ayarlarýný bulmak için gezinin ve sonra
joystick tuþuna basýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick'e iki kez basýn.
• Artýk kaydetmiþ olduðunuz menü ayarý, [My Menu] alt menüsü altýnda gösterilir.
Menü Ayarlarýnýn Yeniden Düzenlenmesi

[

1 Menüm [Move] ekranýný açýn.
[ My Menu] > [Edit] > [Move]

My Menu]
[Edit]

2 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek taþýmak istediðiniz ayarý belirleyin ve
sonra joystick tuþuna basýn.
• Taþýmak üzere seçtiðiniz ayarýn yanýnda turuncu renkte bir simgesi
görüntülenir.

[Move]

3 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek ayarý istediðiniz pozisyona getirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Menü Ayarlarýnýn Kaldýrýlmasý

[

1 Menüm [Delete] ekranýný açýn.
[ My Menu] > [Edit] > [Delete]

My Menu]
[Edit]

2 Joystick’i yukarý/aþaðý yönde iterek kaldýrmak istediðiniz ayarý seçin ve
sonra joystick tuþuna basýn.

[Delete]

3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick'e iki kez basýn.
Menüm Alt Menüsünün Sýfýrlanmasý
1 Menüm alt menüsüne kayýtlý olan tüm menü ayarlarýný sýfýrlayýn.
[ My Menu] > [Edit] > [Reset All]

[

My Menu]
[Edit]

2 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick'e iki kez basýn.
[Reset All]

D163_E_Chap_02.fm Page 23 Monday, January 28, 2013 1:01 AM

Kameranýn Hazýrlanmasý

Kameranýn Hazýrlanmasý
Bu bölümde kameraya bir lensin veya modüler ünitelerin (sap ünitesi, kulp ünitesi, vb.) takýlmasý gibi temel
hazýrlýklar ele alýnýr. Modüler üniteler kameranýn iþlevselliðini artýrýr. Dolayýsýyla ihtiyaçlarýnýza ve çekim koþullarýnýza
en uygun yapýlandýrmayý seçebilirsiniz.

Kulpla yapýlandýrma: Kulp ünitesini
takarak yerleþik mikrofonu, XLR
terminallerini, mikrofon tutucuyu, vb.
kullanabilirsiniz (A 73)

Elde çekim için sapla hafif
yapýlandýrma

Parmak desteði ile minimal
yapýlandýrma Kamerayla iþlem
yapmak için joystick (A 21),
kontrol kadraný (A 59) ve MAGN.
tuþu/Atanabilir tuþ 7 (A 85)
kullanýlamaz.

Lensin Hazýrlanmasý
Lensi mümkün olduðunca hýzlý bir þekilde takýp çýkarýn ve bu iþlemi tozsuz, temiz bir ortamda gerçekleþtirin.
Kullanýlan lensin kullaným kýlavuzuna da baþvurun.
ÖNEMLİ
• Bir lensi takýp çýkarýrken, lensin doðrudan güneþ ýþýðý almasýna veya güçlü ýþýk kaynaklarýna maruz kalmasýna
engel olun. Ayrýca, lensi veya kamerayý düþürmemeye dikkat edin.
NOTLAR
• Lens montesine veya lensin montaj bölgesi içindeki herhangi bir bileþene dokunmamaya özen gösterin.
• Lensi kameradan çýkarýr çýkarmaz lens yuvasýna gövde kapaðýný takýn.
• Gövde kapaðýný temiz, tozdan veya kir partiküllerinden uzak tutun.
EF Lensinin Takýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 Gövde kapaðýný kameradan ve toz baþlýklarýný lensten
çýkarýn.
3 Lensi kameraya takýn ve lensi týk sesiyle yerine oturana
kadar ok yönünde çevirin.
• EF lensler: Lens üzerindeki kýrmýzý iþareti, kamera
üzerindeki kýrmýzý EF Lensi yerleþtirme indeksi iþareti ile
ayný hizaya getirin.
• EF-S lensler: Lens üzerindeki beyaz iþareti, kamera
üzerindeki beyaz EF-S Lensi yerleþtirme indeksi iþareti
ile ayný hizaya getirin.

23
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NOTLAR
• EF lensinin görüntü sabitleme iþlevinin açýlmasý, pil paketinin verimli kullaným süresini azaltabilir. Görüntü
sabitlemesi gerekmediðinde, örneðin kamera bir tripoda sabitlenmiþse, bu iþlevi kapatmanýz tavsiye edilir.
• Bazý EF lenslerinde odak modu düðmesi AF olarak ayarlandýðýnda odaklanma halkasý devre dýþý býrakýlýr. Bu
durumda, odak modu düðmesini MF konumuna getirin.
• Kullanýlan lense baðlý olarak, aþaðýdaki sýnýrlandýrmalarýn bir veya birkaçýyla karþýlaþabilirsiniz.
- Lens modeli adý ekranda kýsaltýlmýþ olarak görüntülenebilir.
- Odak ön ayarý iþlevini (süper telefoto lensler) kullanamayabilirsiniz.
- Lensin zumu etkinleþtirme iþlevini kullanamayabilirsiniz.
EF Lensinin Çýkarýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 Lens çýkarma düðmesini basýlý konumda tutun ve lensi
durana kadar ok yönünde çevirin.
3 Lensi çýkarýn ve gövde kapaðýný kameraya, toz kapaðýný
lense takýn.
Periferik Aydýnlatma Düzeltisi
Kullanýlan lensin özelliklerine baðlý olmak üzere, ýþýk bozulmasý
veya periferik aydýnlatma düþmesi nedeniyle resmin köþeleri
daha koyu görünebilir. Kamerada, kullanýlan EF lensi için
kullanýlabilecek düzeltme verisi varsa, bu düzeltme verisini
kullanarak gerektiðinde telafi ayarý yapabilir.
Ýþlem modlarý:
1 Kullanmak istediðiniz lensi takýn.

[~ Camera Setup]
2 Periferik aydýnlatma düzeltisi ekranýný açýn.
[~ Camera Setup] > [Periph. Illum. Corr.]
[Periph. Illum. Corr.]
• Düzeltme verisi varsa, ekranda lens modelinin adý görüntülenir.
• Düzeltme verisi yoksa, [Periph. Illum. Corr.] gri renkte gösterilir.
[Off]
Canon'un yerel internet sitesini ziyaret edin ve kullanmakta olduðunuz
lens için düzeltme verisi mevcut olup olmadýðýna bakýn. Düzeltme
verisi varsa, gerekli paketi indirin ve kameranýn aygýt yazýlýmýný aþaðýdaki talimatlarý uygulayarak yükseltin.
3 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [~ Camera Setup] > [Periph. Illum. Corr.] ayarý [On] konumunda kaldýðý müddetçe, kamera uygun
düzeltme verisini otomatik olarak uygular.
EF-S Lensler için düzeltme
Periferi aydýnlatmasýnda düþme olasýlýðý EF-S lenslerde, EF lenslerden daha yüksektir. Bunu önlemek için bir EF-S
lensi kullandýðýnýz zaman, görüntü üretimi için kullanýlan sensör alanýný deðiþtirebilirsiniz.
1 [EF-S Lens] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [EF-S Lens]
2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
•
simgesi ekranýn alt orta kýsmýnda görüntülenir.

[~ Camera Setup]
[EF-S Lens]
[Off]
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• [EF-S Lens] seçeneði [On] olarak ayarlandýðýnda, görüntü kalitesinde çok az bir kayýpla birlikte görüntü dijital
olarak yaklaþýk %1,04 oranýnda büyütülür. Genelde varsayýlan [Off] ayarýný kullanmanýz tavsiye edilir.
NOTLAR
• Lens düzeltme verisi hakkýnda:
- Kamerada, kameranýn satýþa çýktýðý dönemde mevcut olan uyumlu lensler için bir düzetme verisi kaydý
bulunur. Kameranýn aygýt yazýlýmý için yapýlan düzenli güncelleþtirmelerin bir parçasý olarak sonradan üretilen
lenslere yönelik düzeltme verisi saðlanýr. Daha ayrýntýlý bilgi için Canon’un Web sitesini inceleyin.
- Kayýt yapýlan koþullara baðlý olmak üzere, düzeltme iþleminin bir sonucu olarak görüntü periferisinde
parazitlenme görülebilir.
- Mesafe bilgisi saðlamayan lenslerde düzetme seviyesi daha düþük olur.
- Kullanýlan ISO hýzý/gain ayarý yükseldikçe düzeltme seviyesinde azalma görülür.
- Takýlan lens için düzeltme verisi mevcut deðilse, düzeltme iþlemi uygulanmaz.
- Canon marka olmayan lenslerde periferi aydýnlatmasý düzeltisi yapýlamaz. [Periph. Illum. Corr.] ayarý
kullanýlamadýðýnda bile (gri renkte olmadýðýnda), [Off] konumuna ayarlanmasý önerilir.
EF Lensin Aygýt Yazýlýmýný Güncelleþtirme
EF lensin lens aygýt yazýlýmýný kamerayý kullanarak güncelleyebilirsiniz. EF lensin aygýt yazýlýmýnýn güncellenmesi
hakkýnda ayrýntýlý bilgi için yerel Canon Web sitesini ziyaret edin.
1 Lens aygýt yazýlýmý güncellemesinin bulunduðu SD kartý, SD kart
yuvasý A'ya takýn.

[w Other Functions]

2 Güncellemek istediðiniz lensi kameraya takýn ve [Lens Firmware] alt
[Lens Firmware]
menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Lens Firmware]
• Geçerli lens aygýt yazýlýmý sürümü ekranda görüntülenir.
• [Lens Firmware] alt menüsü gri renkte görünürse, takýlan lens aygýt yazýlýmý güncellemesini desteklemiyor
olabilir veya SD kart yuvasý A içindeki SD kartta geçerli bir lens aygýt yazýlýmý dosyasý bulunmayabilir. Lensi ve
SD kartý kontrol edin ve prosedürü en baþtan itibaren tekrarlayýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 Lens aygýt yazýlýmý dosyasýný (.LFU dosya uzantýlý) seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
5 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Lens aygýt yazýlýmý güncellenir. Ýþlem baþladýktan sonra lens yazýlým güncellemesi iptal edilemez.
6 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
ÖNEMLİ
• Lensin aygýt yazýlýmý güncellenirken aþaðýdaki önlemleri aldýðýnýzdan emin olun.
- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
- Lensi çýkarmayýn.
- Kamera üzerindeki hiçbir tuþla veya kontrolle iþlem yapmayýn.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
NOTLAR
• Lensin aygýt yazýlýmý, ön kayýt etkinleþtirildiðinde güncellenemez.
• Kameranýzý kompakt güç adaptörünü kullanarak þehir cereyanýyla beslemenizi veya yeterli þarj seviyesine sahip
bir pil paketi kullanmanýzý öneririz.
• Bir opsiyonel EF Geniþletici kullanýyorsanýz, prosedürü gerçekleþtirmeden önce Geniþleticiyi çýkarýn.

25
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Kulp Ünitesini Takma ve Çýkarma
Kulp ünitesi kameranýn ses özelliklerini geniþletir, XLR terminalleri ve bir yerleþik stereo mikrofon ekler.

26

Kulp Ünitesinin Takýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 Kulp ünitesi altýndaki aksesuar tabanýný kameranýn
aksesuar kýzaðýna takýn.
3 Yavaþça aþaðý doðru bastýrýrken kulp ünitesinin kilit
vidasýný saðlamlaþtýrýn.
4 Kulp ünitesinin kablosunu Í iþaretlerini hizalayarak
kameranýn EXT terminaline baðlayýn.
Kulp Ünitesinin Çýkarýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 Kulp ünitesinin kablosunu çýkarýn.
• Kablonun metal ucunu geri çekerek kabloyu serbest
býrakýn ve sonra kabloyu terminalden çýkarýn.
3 Kulp ünitesinin kilit vidasýný gevþetin ve kulbu çýkarmak
üzere aksesuar kýzaðýndan dikkatle dýþa doðru kaydýrýn.
NOTLAR
• Piyasadan temin edilen farklý aksesuarlarý takmak için aksesuar kýzaðýný veya kulp ünitesi üzerindeki 0,64 cm (1/
4 inç) vidalarý kullanabilirsiniz.

Vizörün Kullanýlmasý
Diopter Ayarý
Kamerayý açýn ve dioptrik ayar mandalýný ayarlayýn.

Dioptrik
ayar
mandalý
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LCD Panelin Kullanýlmasý
1 LCD paneli 90° yukarý kaldýrýn.
2 LCD paneli sola doðru 180° döndürün.

27

3 LCD paneli aþaðýya doðru iterek istediðiniz görüþ açýsýný verin.

NOTLAR
• LCD ekraný siyah/beyaza ayarlayabilirsiniz (A 27).
• Piyasadan temin edilen bir lens adaptörü kullanýldýðýnda ve ekrandaki
resim ters çevrildiðinde, resmi doðru yönüne geri getirmek için [w Other
Functions] > [Custom Function] > [Scan Reverse Rec] ayarýný
kullanabilirsiniz.
• LCD ekranla birlikte vizör kullanmak istemiyorsanýz [£ LCD/VF Setup]
> [LCD/VF Simul.] seçeneðini [Off] konumuna ayarlayýp kamera gücünden tasarruf edebilirsiniz. [LCD/VF
Simul.] seçeneði [Off] konumuna ayarlandýðýnda bile LCD panel kapatýldýðýnda vizör otomatik olarak etkinleþir.

Vizörün/LCD Ekranýn Ayarlanmasý
LCD ekranýn ve vizörün parlaklýk, kontrast, renk, netlik ve arka aydýnlatma
ayarlarýný birbirinden baðýmsýz olarak ayrý ayrý yapabilirsiniz. Bu ayar
kayýtlarýnýzý etkilemez.

[£ LCD/VF Setup]
[LCD Setup]
[VF Setup]

Ýþlem modlarý:

1 Vizör veya LCD ekran için ayar menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [LCD Setup] veya [VF Setup]

2 [Brightness], [Contrast], [Color], [Sharpness] veya [Backlight]
seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

[Brightness: ±0]
[Contrast: ±0]
[Color: ±0]
[Sharpness: 2]
[Backlight: Normal]

3 Ayarý yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Gerekiyorsa diðer ayarlarý da yapmak için 2. ve 3. adýmlarý tekrarlayýn.
NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan biri [LCD Setup] veya [VF Setup] (A 85) olarak ayarlarsanýz, ilgili alt menüyü açmak için
tuþa basabilirsiniz.
Ekraný Siyah/Beyaza Ayarlama
Vizör ve LCD ekran varsayýlan olarak renklidir ancak bu ayarý siyah/beyaz
olarak deðiþtirebilirsiniz. Ekran siyah/beyaz olduðunda dahi ekran metinleri
ve simgeleri renkli görüntülenir.
1 [LCD/VF B&W] alt menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [LCD/VF B&W]

[£ LCD/VF Setup]
[LCD/VF B&W]
[Off]

2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan birini [LCD/VF B&W] (A 85) olarak ayarlarsanýz, siyah/beyaz ekraný açýp kapatmak için
tuþa basabilirsiniz.
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• LCD ve vizör ekranlarý hakkýnda: Bu ekran son derece hassas üretim teknikleri kullanýlarak imal edilmiþtir;
%99,99'dan fazla pikselle iþlem yapabilme özelliðine sahiptir. Piksellerin %0,01'den azýnda nadiren de olsa
sorun görülebilir veya bunlar siyah, kýrmýzý, mavi veya yeþil noktalar olarak görülebilir. Bunun kaydedilen görüntü
üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bir arýza teþkil etmez.

28
Bir Tripodun Kullanýlmasý

5,5 mm

Kamera 0,95 cm (3/8 inç) vidalý tripodlar için TB-1 Tripod Tabaný ile birlikte gelir. Kamerayý
bir tripoda monte edebilirsiniz ancak kameraya zarar verebileceði için 5,5 mm'den (0,2
inç) uzun vidalar kullanmayýn.

Tripodun 0,64 cm (1/4 inç) Vidalarla Kullanýlmasý
0,64 cm (1/4 inç) montaj vidalý bir tripodu kullanmak için önce
size verilen tripod adaptörü tabanýný kameraya takýn ve sonra
tripodu adaptör tabanýna takýn.
1 Orijinal TB-1 tripod tabanýný kameradan çýkarýn.
• 4 vidayý da çýkarýn ve sonra tabaný çýkarýn.
2 Size verilen 0,64 cm (1/4 inç) tripodlar için adaptör tabanýný
takýn.
• 4 vidayý da saðlam bir þekilde takýn.
3 Tripodu takýn.
• Tripodu vidasýný saðlam bir þekilde takýn.

Sap Ünitesinin Takýlmasý ve Çýkarýlmasý
Sap ünitesi kameraya takýlý olarak gelir. Bunu çýkarabilir ve minimal yapýlandýrma gerektiðinde sap yerine parmak
desteði kullanabilirsiniz. Ancak kamerayla iþlem yapmak için joystick (A 21), kontrol kadraný (A 59) ve MAGN.
tuþu/Atanabilir tuþ 7 (A 85) kullanýlamaz.

Sap Ünitesinin Çýkarýlmasý
1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 Sap ünitesinin kilit vidasýný sökün ve yavaþça gövdeden
çýkarýn.
• Sap ünitesinde bir iç baðlantý kablosu vardýr. Bu nedenle
çok kuvvet uygulamadan çekmeye dikkat edin.
3 Sap ünitesinin baðlantý fiþini çýkarýn.
4 Kameraya parmak desteðini vidalayýn.
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Sap Ünitesinin Takýlmasý
Sap ünitesi 24 pozisyondan (15º entervallerle) birine takýlabilir
ve kamera sapý geniþ/dar açýlý çekimlerde rahatlýkla
kullanýlabilecek hale getirilebilir.

29

1 Q düðmesini KAPALI konumuna getirin.
2 Parmak desteðinin vidasýný sökün ve kameradan çýkarýn.
3 Sap ünitesinin fiþini kameradaki sap ünitesi baðlantý
terminaline saðlam bir þekilde takýn.
• Fiþi, terminal etrafýndaki beyaz çizgi görünmez olana
kadar tamamen yerleþtirdiðinizden emin olun.
• Fiþ düzgün bir þekilde takýlmazsa (örneðin, terminal
etrafýndaki beyaz çizgi bir miktar görünüyorsa) kamera
üzerindeki tüm kontroller devre dýþý býrakýlabilir.
4 Sap ünitesini kameraya istediðiniz açýda hizalayarak takýn
ve sap ünitesi kilidinin vidasýný saðlamlaþtýrýn.
Kamera Sapýnýn Ayarlanmasý

Sap ünitesi üzerinde bulunan START/STOP düðmesine baþ
parmaðýnýzla ulaþabildiðiniz rahat ve güvenli bir sap elde etmek için
kamera sapýný ayarlayýn.
ÖNEMLİ
• Kamera sapýný ayarlarken kamerayý düþürmemeye dikkat edin.

Omuz Askýsýnýn Takýlmasý
Aský montesinin uçlarýndan bastýrýn ve askýnýn boyunu ayarlayýn.
ÖNEMLİ
• Omuz askýsýný takarken veya çýkarýrken kamerayý düþürmemeye çok
dikkat edin.

Beyaz çizgi
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Terminal Kapaklarýnýn Takýlmasý ve Çýkarýlmasý
Aþaðýdaki terminallerin plastik kapaklarýný çýkararak terminallere daha çabuk eriþebilirsiniz.

30

•
•
•
•

• REMOTE
• DC IN
• USB ve HDMI OUT

AV OUT
SEÇ
MIC
× (kulaklýklar)

Terminal Kapaklarýnýn Çýkarýlmasý
Terminal kapaðýný açýn ve yavaþça çekerek çýkarýn.

Terminal Kapaklarýnýn Takýlmasý
Terminal kapaðýný takmak için baðlantý þeridini aðza geçirin.
NOTLAR
• Baðlantý þeridini tutamýyorsanýz, bir cýmbýz veya benzeri bir alet kullanýn.

Kameranýn Soðutma Sistemi
Kameranýn iç sýcaklýðý, kamera açýldýðýnda otomatik olarak açýlan bir
soðutma faný tarafýndan kontrol altýnda tutulur. Ancak, gerektiðinde faný
geçici olarak kapatabilirsiniz.

[w Other Functions]
[Fan]
[On]

Ýþlem modlarý:

1 [Fan] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Fan]

2 [Automatic] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[On]:
[Automatic]:

Soðutma faný, kamera açýk olduðu müddetçe açýk olur.
Soðutma faný geçici olarak kapatýlýr. Kameranýn iç sýcaklýðý çok fazla yükselirse, ekranýn sol tarafýnda
sarý renkte
simgesi görüntülenir. Sýcaklýk kritik bir seviyeye eriþmeye baþladýðýnda
simgesi
kýrmýzý renge döner ve soðutma faný harekete geçerek aþýrý ýsýnmayý önler. Kamera yeterli ölçüde
soðutulduðunda fan yeniden kapanýr. Fan otomatik olarak etkinleþtiðinde,
simgesi,
simgesinin yanýnda görüntülenir.
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NOTLAR
• Ortam sýcaklýðýna ve diðer çekim koþullarýna baðlý olarak, [Fan] ayarý [Automatic] konumuna ayarlanmýþ olsa bile
soðutma faný otomatik olarak kapatýlmayabilir.
• Soðutma faný
modunda kapatýlamaz.
• Kameranýn yapýlandýrmasýný deðiþtirirken soðutma fanýnýn hava giriþ-çýkýþ deliklerini (bunlar sýrasýyla AIR INTAKE
ve EXHAUST VENT olarak belirtilir) kapatmamaya dikkat edin.
• Atanabilir tuþlardan birini [Fan] (A 85) seçeneðine atadýðýnýzda, bu tuþa basarak [On] ve [Automatic] ayarlarý
arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

Hava çýkýþ deliði (EXHAUST VENT)

Hava giriþ deliði (AIR

31
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SD Kart Kullanýmý
Kamerayla Kullanýlabilecek Uyumlu SD Kartlar
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Bu kamerayla piyasadan temin edebileceðiniz aþaðýdaki tipte Secure Digital (SD) kartlarý kullanabilirsiniz.
Kamerada iki adet SD kartý yuvasý vardýr. SD kartlarý kamerada ilk kez kullanmadan önce bu kamerayla baþlatýn
(A 34).
Ekim 2012 tarihi itibariyle, video kaydý iþlevi Panasonic, Toshiba ve SanDisk tarafýndan üretilen SD/SDHC/SDXC
hafýza kartlarýyla test edilmiþtir.
. SD kart, / SDHC kart, 0 SDXC kart

Hafýza kartý tipi:
SD Speed Class*:
Kapasite:

128 MB veya daha yüksek**.

* Hýz sýnýflandýrmasý olmayan veya SD Speed Class 2 hýz sýnýflandýrmalý bir SD kartý kullanýrsanýz, kullandýðýnýz karta baðlý olarak,
video kaydý yapamayabilirsiniz.
**Video kaydý yapmak için 64 MB veya daha düþük kapasiteli SD hafýza kartlarý kullanýlamaz.

NOTLAR
• Hýz Sýnýfý (Speed Class) Hakkýnda: Hýz Sýnýfý, SD kartlarýn minimum garanti edilen veri aktarým hýzýný belirten bir
standarttýr. Yeni bir SD kart alýrken paket üzerinde Speed Class logosuna bakýn.
SD Speed Class sýnýfý 4, 6 veya 10 olan SD kartlarý kullanmanýzý öneririz.
SDXC Kartlar
Bu kamerayla SDXC kartlarý kullanabilirsiniz. SDXC kartlarý dijital kayýt cihazý, bilgisayarlar veya kart okuyucular gibi
cihazlarý kullanýrken, harici cihazýn SDXC kartlarla uyumlu olduðundan emin olun. Aþaðýdaki tabloda Ekim
2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bilgisayar iþletim sistemiyle uyumluluk özetlenmektedir. Ancak en
son bilgilere eriþmek için bilgisayar, iþletim sistemi veya hafýza kartý üreticinizle baðlantýya geçin.
SDXC kartlar için uyumlu iþletim sistemleri
Ýþletim sistemi
Windows 7

Uyumluluk
Uyumlu

Windows Vista

Uyumlu (Service Pack 1 veya üstü gerekir)

Windows XP

Uyumlu (Service Pack 3 ve KB955704 güncellemesi gerekir)

Mac OS X

Uyumlu (sürüm 10.6.5 veya üzeri gerekir)

ÖNEMLİ
• SDXC uyumlu olmayan bir bilgisayar iþletim sisteminde bir SDXC kartý kullanýyorsanýz, hafýza kartýný
formatlamanýz istenebilir. Bu durumda, veri kaybýný önlemek için iþlemi iptal edin.
• Sahnelerin üst üste kaydedilmesi, silinmesi ve düzenlenmesi sunucu (parçalý bellek), SD karta veri yazmak daha
uzun sürebilir ve kayýt durabilir. Kayýtlarýnýzý yedekleyin ve SD kartýný kamerayla baþlatýn.
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SD Kartýn Takýlmasý ve Çýkarýlmasý
SD kart yuvasý A'ya veya B’ye bir SD kart takabilirsiniz. Ýki adet SD kartýnýz
varsa, her iki yuvayý da kullanabilirsiniz.
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1 Kamerayý kapatýn.
2 LCD paneli yukarý doðru kaldýrýn ve SD kartý kompartýman
kapaðýný açýn.
3 SD kartý, etiketli yüzeyi yukarý doðru bakacak þekilde, SD kart
yuvasýna týk sesiyle yerine oturana kadar itin.
4 SD kart kompartýman kapaðýný kapatýn.
• SD kartý düzgün bir þekilde takýlmamýþsa, kapaðý kapatmak için
zorlamayýn.

SD kartý eriþim
göstergesi

CF Kartý Yuvalarýnýn Durumunun Kontrol Edilmesi
SD kart 2/SD kart 3 eriþim göstergesine bakarak SD kart yuvalarýnýn
durumunu hemen kontrol edebilirsiniz. Aþaðýdaki tabloya baþvurun.
LCD panelin pozisyonuna baðlý olarak, SD kartý eriþim göstergesini görmek
zor olabilir. Bu durumda, LCD panelin pozisyonunu veya açýsýný gerektiði
gibi ayarlayýn.
Eriþim göstergesi rengi

SD kart statüsü

Kýrmýzý

SD karta eriþiyor.

Yeþil

Kayýt/izleme mümkün ve SD kart yuvasý kayýt/izleme için seçildi.

Gösterge kapalý

Bir SD kartý takýlý deðil, SD kart yuvasý geçerli durumda seçilmiþ
deðil veya SD kartýna eriþilemiyor.

ÖNEMLİ
• SD kart eriþim göstergeleri kýrmýzý renkte yanýyorken aþaðýdaki önlemlere
dikkat edin. Aksi takdirde kalýcý veri kaybý olabilir.
- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
• Bir SD kartý takmadan veya çýkarmadan önce kamerayý kapatýn. Kamera açýkken SD kartýn takýlmasý veya
çýkarýlmasý kalýcý veri kaybý oluþmasýna neden olabilir.
• SD kartlarýn ön ve arka yüzeyleri birbiri yerine kullanýlamaz. SD kartýný yanlýþ yüzü yukarýda kalacak þekilde
takarsanýz, kamerada arýza oluþabilir. SD kartýný 3. adýmda gösterildiði gibi taktýðýnýzdan emin olun.
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NOTLAR
• SD kartýný çýkarmak için: Gevþetmek için SD kartýný bir kez itin. SD kartý dýþarýya çýktýðý zaman çekip tamamen
çýkarýn.
• [w Other Functions] > [Media Access LED] iþlevini [Off] olarak ayarlarsanýz, eriþim göstergeleri yanmaz.

SD Kartýn Baþlatýlmasý
Bir SD kartý kamerayla birlikte ilk kez kullanýlmadan önce baþlatýlmalýdýr. SD kartý içinde bulunan tüm verileri kalýcý
olarak silmek için de baþlatabilirsiniz.
Bir SD kartýný baþlatýrken sadece dosya yerleþim tablosunu silen ancak depolana verileri fiziksel olarak silmeyen
hýzlý baþlatma seçeneðini veya tüm veriyi tamamen silen tam baþlatma seçeneðini kullanabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

1 [Initialize Media] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Initialize Media]

2 [*A] veya [*B] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

[w Other Functions]
[Initialize Media]

3 [Complete] (tam baþlatma) veya [Quick] (hýzlý baþlatma) seçimi
yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [Complete] baþlatma seçeneðini kullanýyorsanýz, iþlemi sürerken iptal etmek için iki kez joystick tuþuna basýn.
SD kartý kullanabilirsiniz ancak tüm veri silinir.

5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
• SD kartý baþlatýlýr ve içindeki tüm veri silinir.
ÖNEMLİ
• Bir SD kartýn baþlatýlmasý, özel resim dosyalarý dahil olmak üzere kartýn içindeki tüm veriyi kalýcý olarak siler.
Kaybedilen veri geri kurtarýlamaz. Ýþlem öncesinde önemli kayýtlarýnýzý yedeklediðinizden emin olun.
• SD karta baðlý olarak, tam baþlatma seçeneði biraz vakit alabilir.
NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan biri [Initialize Media] (A 85) olarak ayarlarsanýz, baþlatma alt menüsünü açmak için tuþa
basabilirsiniz.
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SD Kart Yuvalarý Arasýnda Geçiþ Yapma
Kamerada iki SD kartý yuvasý vardýr: SD kart yuvasý A ve SD kart yuvasý B.
Her iki kart yuvasýna da bir SD kart takarsanýz, gerektiðinde iki kart
arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

35

Ýþlem modlarý:

SLOT SELECT tuþuna basýn.
• Seçilen SD kartý yuvasýnýn eriþim göstergesi yeþil renkte yanar. Ekranda,
seçili SD kartý, SD kart simgesinin yanýndaki bir Ð iþaretiyle belirtilir.
NOTLAR
• Kayýt sýrasýnda SD kart yuvalarý arasýnda geçiþ yapmak için SLOT
SELECT tuþunu kullanamazsýnýz.
• Kayýt için seçilen SD kartý yuvasý hem klip hem de fotoðraflarýn
kaydedilmesi için kullanýlýr.

SD Kart Kayýt Yöntemini Belirleme
Kamerada iki kullanýþlý SD karta kayýt yöntemi vardýr: Kaydý aktarma ve çift yuvalý kayýt.
Kaydý aktarma: Bu özellik kullanmakta olduðunuz SD kartý dolduðunda hiçbir kesinti yaþamadan kayda diðer SD
kartýyla devam etmenizi saðlar. SD kart yuvasý A’dan, SD kart yuvasý B’ye (veya tersine doðru) kayýt aktarýlabilir.
Çift yuva kaydý: Bu özellik ayný klibi eþzamanlý olarak her iki SD kartýna da kaydeder. Bu, kayýttayken kaydýn
yedeklenebilmesi açýsýndan kullanýþlýdýr.
Ýþlem modlarý:
Aktarýmlý kaydý kullanmak için

[w Other Functions]
Bu iþlev varsayýlan olarak etkinleþtirilmiþtir. Devre dýþý býrakýlmýþsa,
aþaðýdaki prosedürü kullanarak etkinleþtirin.
1 [Relay Rec] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Relay Rec]

[Relay Rec]
[On]

2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
Çift yuva kaydýný kullanmak için

1 [Double Slot Rec] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Double Slot Rec]

[w Other Functions]
[Double Slot Rec]

2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
[Off]
NOTLAR
• Kaydý aktarma sýrasýnda kaydýn diðer SD kartýna geçtiði yerde, kýsa bir
duraklama olacaktýr. Size verilen yazýlýmý, Data Import Utility yazýlýmýný kullanarak, iki SD kartýna yapýlmýþ
kayýtlarý birleþtirebilir ve kayýtlarý bilgisayara aktarabilirsiniz (A 117).
• SD kartýn biri çift yuva kaydý yapýlýrken dolarsa, kayýt her iki SD kartýnda da durur. Öte yandan, SD kartlardan
birinde bir arýza meydana gelse bile kayýt iþlemi diðer SD kartýnda devam eder.
• Çift yuva kaydý, ön kayýt veya kaydedilen en son klibi silme özellikleri kaydý aktarmayla birlikte kullanýlamaz.
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Kalan Çekim Süresinin Kontrol Edilmesi

36

Kamera
modunda olduðunda, ekranýn sol üst kýsmýndaki gösterge hangi SD kartýn kullanýlmaktan
olduðunu ve her bir SD kartýnda kalan çekim süresini (dakika cinsinden*) belirtir.
[Media] durum ekranýnda (A 137) toplam boþ alaný, SD hýz sýnýfýný, her bir SD kartýndaki kullanýlan alaný, kalan
çekim süresini ve mevcut fotoðraf çekimi sayýsýný kontrol edebilirsiniz.
* Yaklaþýk mevcut kayýt süresi geçerli bit oranýna baðlýdýr (A 50).

SD Karttaki Verileri Kurtarma
Veri kaydedilirken kameranýn aniden kapatýlmasý veya SD kartýn çýkarýlmasý gibi bazý eylemler SD veri hatalarý
oluþmasýna neden olabilir. Bu durumda SD kartýndaki verileri geri kurtarabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

1 Ýçinde geri kurtarýlacak verinin bulunduðu SD kartýný kameraya takýn.
2 Ekranda veriyi kurtarmanýz istendiðinde, [Yes] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• Bazý durumlarda, örneðin dosya sistemi bozulduðunda veya SD kartý fiziksel olarak hasar gördüðünde veri
kurtarýlamayabilir.
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Siyah Dengesi
Ortam sýcaklýðýnda ciddi oranda deðiþiklik olursa veya gerçek siyah video sinyalinde belirgin bir deðiþim görülürse
kameranýn siyah dengesini otomatik olarak ayarlamasýný saðlayabilirsiniz.

37

Ýþlem modlarý:

1 [ABB] ekranýný açýn.

[~Camera Setup]

[~ Camera Setup] > [ABB]

2 Gövde kapaðýný lens yuvasýna takýn.

[ABB]

• Bir lens takýlmýþsa, lensi çýkarýn ve gövde kapaðýný takýn.

3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Otomatik siyah dengesi prosedürü baþlar.

4 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
• Gövde kapaðý düzgün bir þekilde takýlmazsa, ekranda [Error] görüntülenir. Joystick tuþuna basýn ve
prosedürü en baþýndan itibaren tekrarlayýn.

•

•
•
•

NOTLAR
Aþaðýdaki durumlarda siyah dengesi ayarý yapmak gerekebilir:
- Kamerayý satýn aldýktan sonra ilk kez veya uzun süre kullanmadan býraktýktan sonra ilk kez kullanýrken.
- Ortam sýcaklýðýnda hýzlý veya aþýrý deðiþiklikler sonrasýnda.
- ISO hýzý/gain ayarlarý deðiþtirildikten sonra.
Otomatik siyah dengesi prosedürü, çekim hýzý 23.98P veya 24.00P olarak ayarlandýðýnda yaklaþýk olarak 40
saniye sürer.
Siyah dengesi ayarý yapýlýrken, ekranda bozukluklar görülebilir. Bu bir arýza deðildir.
Kamera ayarlarýnýn [w Other Functions] > [Reset] > [All Settings] veya [Camera Settings] menü seçeneði
kullanýlarak sýfýrlanmasý durumunda siyah dengesi ayarý da sýfýrlanýr. Böyle bir durumda prosedürü tekrarlamanýz
gerekir.
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Kayýt

39

Video Çekim
Bu bölümde temel kayýt iþlemleri tanýtýlýr. Kayda baþlamadan önce kameranýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol
etmek için birkaç deneme çekimi yapýn. Yaklaþýk 15 dakika varsayýlan bit oranýyla, 24 Mbps'de (LPCM) çekim
yapýn (A 44). Kameranýn kullanýmýnda sorun ortaya çýkarsa Arýza Tespiti (A 142) bölümünü inceleyin.
Ses kaydý ile ilgili ayrýntýlar için Ses Kaydý (A 67) konusuna bakýn.
Ýþlem modlarý:

Kayda Hazýrlýk
1 Ýstediðiniz konfigürasyon için gerekli kulp ünitesi, sap ünitesi, vb.
parçayý takýn (A 29).
2 Kameraya þarj edilmiþ bir pil paketi takýn (A 22).
3 SD kartý yuvasýna bir SD kart takýn (A 39).
• Kaydý aktarma (A 41) veya çift yuva kaydý (A 41) özelliðini kullanmak
istiyorsanýz diðer SD kartý yuvasýna da bir SD kart takýn.

4 Bir lens takýn (A 29).
5 Vizörü ayarlayýn.

Kayýt

Arka iþaret lambasý

1 Q düðmesini CAMERA konumuna getirin (A 24).
• Kamera
modunda açýlýr ve kayýtta duraklama moduna girer.
• Ýlk olarak her iki SD kartýn eriþim göstergeleri de kýrmýzý renkte yanar.
Bir süre sonra, kayýt için seçilen SD kartý yuvasýnýn eriþim göstergesi
yeþil renge döner ve diðer eriþim göstergesi söner.

Eriþim göstergeleri
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2 Kaydý baþlatmak için START/STOP tuþuna basýn.

40

• Kayýt baþlar. Arka ve ön iþaret lambalarý yanar ve kayýt göstergesi
[ÜREC] ekranýn üst kýsmýnda görüntülenir.
• Kulp ünitesi, kamera gövdesi (önde, lens yuvasý yanýnda) veya kulp
ünitesi üzerindeki START/STOP tuþunu kullanabilirsiniz.

3 Kaydý duraklatmak için START/STOP tuþuna basýn.
• Klip* SD kartýna kaydedilir ve kamera kayýtta duraklatma moduna
geçer. Her iki iþaret lambasý da söner.
* “Klip”, kaydý baþlatmak için START/STOP tuþuna basýldýðý andan kaydý duraklatmak
için tuþa tekrar basýldýðý ana kadar süre içinde çekilen bir video çekim ünitesi
anlamýna gelir.

Ön iþaret
lambasý

ÖNEMLİ
• SD kart eriþim göstergeleri kýrmýzý renkte yanýyorken aþaðýdaki
önlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalýcý veri kaybý olabilir.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
• Özellikle önemli kayýtlar yaptýktan sonra kayýtlarýnýzý düzenli olarak yedeklediðinizden (A 117) emin olun.
Canon kayýp veya bozuk veriler konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
NOTLAR
• Çekim koþullarýna baðlý olarak, kamera lensin (otomatik odaklanma, diyafram, görüntü sabitleme vb.) veya
soðutma fanýnýn iþlem seslerini alýp kayda geçirebilir. Bu durumda, bir harici mikrofon kullanarak efekti
azaltmanýzý öneririz.
• 12 saate kadar kesintisiz klip kaydý yapýlabilir. 12 saat sonra, kamera kaydý otomatik olarak durdurur.
• [w Other Functions] > [Rec Review] (A 76) seçeneklerini kullanarak kaydedilen en son klibin bir kýsmýný veya
tamamýný kontrol edebilirsiniz.
• [w Other Functions] > [Delete Last Clip] (A 134) seçeneðini kullanarak kaydedilen en son klibi silebilirsiniz.
Ancak, çift yuva kaydý açýksa son klibi silemezsiniz.
• [w Other Functions] > [HDMI] > [Rec Command] seçeneði [On] olarak ayarlar ve kamerayý HDMI kayýt
komutlarýyla uyumlu bir cihaza baðlamak için HDMI OUT terminalini kullanýrsanýz, kaydý kamerayla baþlattýðýnýz
veya durdurduðunuzda, diðer cihazdaki kayýt da durdurulur veya baþlatýlýr.
• Kamera kaydý aktarma sýrasýnda bir SD kartýndan diðerine geçtiðinde, video iki ayrý aktarýmlý klip olarak
kaydedilir. Size verilen yazýlýmý, Data Import Utility yazýlýmýný kullanarak, iki SD kartýna yapýlmýþ kayýtlarý
birleþtirebilir ve kayýtlarý bilgisayara aktarabilirsiniz (A 117).
• Bir klipteki video (akýþ) dosyasý, uzun kayýt sürelerine sahip klipler yaklaþýk her 2 GB'da bir bölünecektir.
Bu durumda bile izleme kesintisi olur. Size verilen Data Import Utility yazýlýmýyla, bu tür bölünmüþ klipleri
birleþtirebilir ve tek bir dosya haline getirerek bilgisayara kaydedebilirsiniz (A 117).
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Kayýt Modunda Kontrollerin Kilitlenmesi

modunda, Q düðmesini C (tuþ kilidi) konumuna getirebilir
ve kamera üzerindeki tüm fiziksel kontrolleri (tuþlar ve düðmeler)
kilitleyerek sadece START/STOP tuþunu kullanýmda tutabilirsiniz. Bu
seçenek ayarlarýn tuþlarýn birine kazara basýlmasý sonucu deðiþmesini
önlemek açýsýndan kullanýþlýdýr. Kontrolleri yeniden etkinleþtirmek için
Q düðmesini CAMERA konumuna geri getirin.
Ayrýca, kulp ünitesi üzerindeki START/STOP tuþunda, yanlýþlýkla iþlem
yapýlmasýný önlemek üzere bir kilit mandalý bulunur. Kilit mandalýný C
pozisyonuna getirerek START/STOP tuþunu* kilitleyin. START/STOP
tuþunu yeniden kullanabilmek için kilit mandalýný orijinal konumuna geri
getirin.
* Kamera ve sap ünitesi üzerindeki START/STOP tuþlarýný kullanmaya devam
edebilirsiniz.

41
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Ekran Göstergeleri
Bu bölüme
modunda ekrana gelen çeþitli ekran göstergelerinin açýklamalarýný görmek için baþvurun.
Kullanýlmayan ekran göstergesini kapatmak özel ekran iþlevini (A 98) kullanabilirsiniz.

42

1213

14

15 16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
27

28 29 30 31 32 33 34 35

Tarih ve saat görüntülenirken (A 26):

36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kalan pil süresi (A 43)
SD kart durumu/mevcut kayýt süresi (A 43)
Çift yuva kaydý için kalan kayýt süresi (A 41)
Takýlý EF lensinin geçerli odak uzunluðu*
Sýcaklýk uyarýsý ve soðutma faný iþlemi (A 36)
Iþýk ölçümü (A 55)
Odak modu (A 58)
ND filtresi (A 52)
Özel resim (A 88)
Tuþ kilidi (A 41)
Beyaz ayarý (A 56)
Görüntüleme yardýmcýsý (A 97)
Büyütme (A 60)
Kayýt iþlemi (A 43)
Tek çekim AF'nin otomatik odaklanma çerçevesi
(A 58)
Ekran görüntüleri video çýkýþýnda süper empoze
(A 114)
Süre kodu (A 63)
Kliple kaydedilen ekran göstergeleri (A 98)
Fotoðraf kaydý - mevcut fotoðraf sayýsý (A 119)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Bit oraný (A 44)
LPCM ses kaydý** (A 67)
Çekim hýzý (A 44)
HDMI kayýt komutu (A 134)
Kullanýcý biti (A 66)
Ses çýkýþ kanalý (A 115)
Ses seviye ölçer (A 68, 71)
Diyafram deðeri (A 53)
AE deðiþimi (A 54)
ISO hýzý/Gain (A 50)
Poz çubuðu (A 54)
Enstantane hýzý (A 47)
Pikleme (A 60)
EF-S lensler için sensör alaný düzeltmesi (A 30)
Lens hatasý uyarýsý (A 145)
Ses patlamasý önleyici (A 68, 71)
Tarih/saat (A 26)

* Görüntülenen deðer, yaklaþýk bir deðerdir.
**Sadece [w Other Functions] > [Bit Rate] seçeneði [24 Mbps LPCM] olarak ayarlandýðýnda görüntülenir.

NOTLAR
• Ekran göstergelerini açýp kapatmak için DISP. tuþuna basabilirsiniz.
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1 Kalan pil süresi
• Bu simge, pil paketinin tam þarjlý durumuna göre kalan þarj süresini yüzde cinsinden yaklaþýk olarak
gösterir. Akýllý Sistemle uyumlu bir pil paketi kullanýldýðýnda, pil paketinin kalan kayýt/izleme süresi, simgenin
yanýnda dakika cinsinden görüntülenir.
• è  é  ê  ë  ì (kýrmýzý renkte).
ì görüntülendiðinde, pil paketini tam þarjlý bir baþkasýyla deðiþtirin.
• Kameranýn ve pil paketinin kullanýldýðý koþullara baðlý olarak, gerçek pil süresi doðru bir þekilde
görüntülenmeyebilir.

2 SD kart durumu/mevcut çekim süresi
• Aþaðýdaki SD kart durumunu gösterir.
2/3 SD karta kayýt yapýlabilir
4/5 SD kart yok veya SD karta kayýt yapýlamaz
Kayýt için seçilen SD kartý Ð iþaretiyle belirtilir.

14 Kayýt iþlemi
ÜREC
STBY
ÜPRE REC
PRE REC STBY

Kayýt
Kayýtta duraklatma
Ön kayýt (START/STOP tuþuna bastýktan sonra)
Ön kayýt (START/STOP tuþuna basmadan önce)

• Çift yuva kaydý (A 41) etkinleþtirildiðinde, iþlem göstergesinin sol tarafýnda 4 simgesi görüntülenir.

CINEMA Preset
Kameranýzý ayarlayarak özellikle profesyonel sinematografi ve sinema
sektörü göz önünde tutularak tasarlanmýþ olan bir dizi ön ayarlý resimle
iliþkili ayarlarý kolaylýkla kullanabilirsiniz. CINEMA preset ayarlarýný
kullandýðýnýzda, kameranýz olaðanüstü bir dinamik menzil elde etmek için
yeni görüntü sensörünün saðladýðý avantajlardan sonuna kadar faydalanan
geliþtirilmiþ Canon Log gamma (A 97) iþlevini devreye sokacaktýr. Öte
yandan, diðer özel resim ayarlarý kullanýlamayacaktýr.

[~Camera Setup]
[/ CINEMA Locked]
[Off]

1 [/ CINEMA Locked] alt menüsün açýn.
[~ Camera Setup] > [/ CINEMA Locked]

2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Resimle iliþkili tüm ayarlar, CINEMA preset deðerlerine göre ayarlanýr.
• [/ LOCKED], ekranýn sol tarafýnda görüntülenir.
NOTLAR
• Canon Log gamma kullanýldýðýnda, ekrandaki görüntü normalden daha karanlýk görünür. Görüntüleme
yardýmcýsý iþlevini kullanarak (A 97), söz konusu görüntüyü normal gamma ayarý ile elde edilene çok yakýn bir
þekilde görüntüleyebilirsiniz.

43
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Video Yapýlandýrmasý: Sistem Frekansý, Bit Oraný ve Çekim Hýzý
44

Kayda baþlamadan önce yaratýcý ihtiyaçlarýnýza en uygun bir oranýný ve çekim hýzýný seçin. Mevcut seçenekler
seçilen sistem frekansýna baðlýdýr: 59,94 Hz (eski NTSC yayýn alaný) veya 50,00 Hz (eski PAL yayýn alaný). Tek bir
SD kartýnda sadece bir tipte kayýt bulunabilir.
Sistem Frekansýnýn Seçilmesi
[w Other Functions]
Ýþlem modlarý:
[System Frequency]
1 [System Frequency] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [System Frequency]
2 [59.94 Hz] veya [50.00 Hz] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kamera sýfýrlanýr ve seçilen modda yeniden baþlar.
Bit Oranýnýn Seçilmesi
Seçilen bit oraný kayýtlarýn çözünürlüðü (kare boyutu) veya sesli kayýt
modunu da belirler.

[59.94 Hz] veya [50.00 Hz]*
* Satýn alýnan ülkeye/bölgeye
baðlýdýr.

[w Other Functions]
[Bit Rate]

Ýþlem modlarý:
[24 Mbps LPCM]
1 [Bit Rate] alt menüsünü açarak bit oranýný ve çözünürlüðü ayarlayýn.
[w Other Functions] > [Bit Rate]
2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen bit oraný ekranýn sað üst kýsmýnda görüntülenir.
Çekim Hýzýnýn Seçilmesi
Ýþlem modlarý:
1 Çekim hýzýný ayarlamak için [Frame Rate] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Frame Rate]
2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen çekim hýzý deðeri ekranýn sað üst kýsmýnda görüntülenir.

[w Other Functions]
[Frame Rate]
[60i] veya [50i]*
* Satýn alýnan ülkeye/bölgeye
baðlýdýr.

NOTLAR
• Farklý sistem frekanslarýna sahip (50,00 Hz kayýtlar/59,94 Hz kayýtlar) klipleri kaydetmek için tek bir SD kartý
kullanýlamaz.
• Her bir terminalin sinyal çýkýþý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için Video Çýkýþý Yapýlandýrmasý (A 111) konusuna bakýn.
• 24P çekim hýzý kullanýlarak kaydedilen klipler kamerayla standart definition'a dönüþtürülemez.

D163_E_Chap_03.fm Page 45 Monday, January 28, 2013 1:02 AM

Video Yapýlandýrmasý: Sistem Frekansý, Bit Oraný ve Çekim Hýzý

Mevcut bir oraný ve çekim hýzý ayarlarý
[Bit Rate]
ayarý1

Çözünürlük

Linear PCM, 2ch
1920 x 1080

[17 Mbps]
[7 Mbps]
1
2
3
4

[System Frequency]
[59.94 Hz] ayarýnda

[System Frequency]
[50.00 Hz] ayarýnda

Kullanýlabilir [Frame Rate] ayarlarý

[24 Mbps LPCM]
[24 Mbps]

Ses kayýt modu

Dolby Digital, 2ch
1440 x 1080

Kamera deðiþken bit oraný (VBR) kullanýr.
30 kare/sn'de çekim, ilerlemeli; 60i kayýtlý.
24 kare/sn'de çekim, ilerlemeli; 60i kayýtlý.
25 kare/sn'de çekim, ilerlemeli; 50i kayýtlý.

[60i]
[PF30]2
[PF24]3
[24P]

[50i]
[PF25]4

45
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Joystick ile Ana Kamera Ýþlevlerinin Deðiþtirilmesi
46

Sadece joystick tuþunu kullanarak üç temel kamera iþlevini ayarlayabilirsiniz: Enstantane hýzý, beyaz ayarý ve ISO
hýzý/gain. Bu bölümde bir deðeri deðiþtirmek için gerçekleþtirilen temel iþlemler anlatýlýr. Ýþlevlerle ilgili ayrýntýlý bilgi
sahibi olmak için lütfen her bir özellikle ilgili bölüme baþvurun: enstantane hýzý (A 47), beyaz ayarý (A 56), ISO
hýzý/gain (A 50).
Ýþlem modlarý:

1 Joystick tuþuna basýn.

Beyaz ayarý (turuncu renkte vurgulanýr)

• Beyaz ayarý modu simgesi turuncu renkte vurgulanýr. 6 saniyeden
uzun süre içinde hiçbir iþlem gerçekleþtirilmezse, ekran normale
döner.
• Joystick tuþunu sola/saða iterek beyaz ayarý modu simgesi, ISO/
gain deðeri ve enstantane deðerini vurgulayabilirsiniz.

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý doðru iterek istediðiniz deðeri
(ISO hýzý, gain, enstantane) veya istediðiniz beyaz ayarý
modunu seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen deðer ayarlanýr ve gösterge normale döner.

Joystick tuþunu (ÏÐ) iterek ISO/Gain deðerini
veya Enstantane deðerini vurgulayýn
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Enstantane Hýzý
Çekim koþullarýna göre enstantane hýzý ayarý yapýn. Örneðin, yarý karanlýk ortamlarda daha düþük enstantane hýzý
kullanmak isteyebilirsiniz. Kamerada aþaðýdaki 5 mod seçeneði bulunur.

47
Ýþlem modlarý:
[Speed]: Enstantane hýzýný (bir saniyelik artýþlarla) ayarlayabilirsiniz. Enstantane hýzýný 1/3-duraklý ve 1/4-duraklý
arasýnda kullanýrken kademelendirmeyi seçebilirsiniz.
[Angle]: Enstantane hýzýný belirlemek için kadraj açýsýný ayarlayabilirsiniz.
[Clear Scan]: Ekranda siyah bantlar veya titreme olmaksýzýn CRT bilgisayar monitörlerini kaydetmek üzere
frekansý ayarlayýn.
[Slow]: Yetersiz aydýnlatmaya sahip mekanlarda yapýlan çekimlerde daha parlak sonuçlar elde etmek için düþük
enstantane hýzlarýna ayarlayabilirsiniz.
[Off]: Kamera, çekim hýzýna göre standart bir enstantane hýzý kullanýr.

Kullanýlabilir Enstantane Hýzlarý

Kullanýlabilir enstantane hýzlarý, çekim hýzýna baðlý olarak farklýlýk gösterir.
Çekim hýzý (59,94 Hz kayýtlar)
PF30
Kapalý
1/60
1/30
Hýz
1/3 duraklý 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100,
artýþlar
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000,
1/1250, 1/1600, 1/2000
1/4 duraklý 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/30, 1/34, 1/40, 1/48, 1/60, 1/75, 1/90,
artýþlar
1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/360,
1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250,
1/420, 1/500, 1/600, 1/720, 1/840,
1/300, 1/360, 1/420, 1/500, 1/600, 1/720,
1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1700,
1/840, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1700,
1/2000
1/2000
Açý
360°, 240°, 216°, 180°, 120°, 90°, 360°, 240°, 216°, 180°, 120°, 108°,
60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 11.25°
90°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°,
11.25°
Frekans Taramasý
59,94 Hz ila 250,27 Hz
29,97Hz ila 250,27 Hz
Yavaþ
1/4, 1/8, 1/15, 1/30
1/4, 1/8, 1/15
Enstantane modu

Enstantane modu
Kapalý
Hýz

60i

PF24 / 24P
1/24
1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80,
1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250,
1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800,
1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000
1/24, 1/30, 1/34, 1/40, 1/48, 1/60, 1/75,
1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210,
1/250, 1/300, 1/360, 1/420, 1/500, 1/600,
1/720,1/840, 1/1000, 1/1200, 1/1400,
1/1700, 1/2000
360°, 345.6°, 288°, 240°, 180°,
172.8°, 144°, 120°, 90°, 86.4°, 72°,
60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 11.25°
23,98 Hz ila 250,27 Hz
1/3, 1/6, 1/12

Çekim hýzý (50,00 Hz kayýtlar)
50i

1/50
1/3 duraklý 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320,
artýþlar
1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000
1/4 duraklý 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210,
artýþlar
1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800,
1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Açý
360°, 300°, 240°, 180°, 150°, 120°, 90°, 60°, 45°, 30°,
22.5°, 15°, 11.25°
Frekans Taramasý
50,00 Hz ila 250,78 Hz
Yavaþ
1/3, 1/6, 1/12, 1/25

PF25
1/25
1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160,
1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000,
1/1250, 1/1600, 1/2000
1/25, 1/29, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120,
1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600,
1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
360°, 300°, 240°, 180°, 150°, 120°, 90°, 75°, 60°, 45°,
30°, 22.5°, 15°, 11.25°
25,00 Hz ila 250,78 Hz
1/3, 1/6, 1/12

D163_E_Chap_03.fm Page 48 Monday, January 28, 2013 1:02 AM

Enstantane Hýzý

Enstantane Modunu Deðiþtirme
1 Enstantane için [Mode] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [Shutter] > [Mode]

48

[~ Camera Setup]
[Shutter]

2 Ýstediðiniz modu seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [Speed] (varsayýlan deðer) seçimi yapmýþsanýz, prosedüre devam
ederek, enstantane hýzýný ayarlarken kullanmak üzere artým ölçeðini
seçebilirsiniz.

[Mode]
[Speed]

3 [Shutter Increment] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [Shutter] > [Shutter Increment]

4 [1/3 durak] veya [1/4 durak] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna
basýn.

[~ Camera Setup]
[Shutter]
[Shutter Increment]
[1/4 stop]

Diyafram Deðerini Ayarlama
1 SHUTTER tuþuna basýn.
• Geçerli enstantane deðeri turuncu renkte vurgulanýr.

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý iterek istediðiniz enstantane
deðerini seçin (enstantane hýzý, açý deðeri veya frekans taramasý
deðeri) ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen enstantane deðeri ayarlanýr ve gösterge normale döner.
• Enstantane deðerini sadece joystick tuþunu (A 46) kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.

NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan birini [SHUTTER] (A 85) seçeneðine atarsanýz, SHUTTER tuþu yerine bu tuþa basarak
enstantane deðerini vurgulayabilirsiniz.
Yavaþ Enstantane Modunun Kullanýlmasý

Karanlýk mekanlarda çekim yaparken, düþük enstantane modunu kullanarak daha parlak bir resim elde
edebilirsiniz. Bu modu ayrýca, kayýtlarýnýza panlama çekimi esnasýnda bulanýk bir fon veya arkasýnda iz býrakan
hareketli bir konu çekimi elde etmek gibi belirli efektler eklemek istediðinizde kullanabilirsiniz.
• Görüntü kalitesi, aydýnlýk ortamlarda daha yüksek enstantane hýzlarýyla yapýlan çekimlerde olduðu kadar iyi
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Enstantane Hýzý

NOTLAR
• Parlak aydýnlatmalý ortamlarda kayýt yaparken diyaframýn kapatýlmasý resmin yumuþak veya odak dýþý
görünmesine neden olabilir. Kýrýným nedeniyle netlik kaybý oluþmasýný önlemek için, daha yüksek bir enstantane
hýzý, daha yoðun bir ND filtresi kullanýn (A 52) veya diyaframý açýn.
• Enstantane hýzý modu [Slow] olarak ayarlanýrsa, ekranda parlak kýrmýzý, yeþil veya mavi noktalar görülebilir. Bu
durumda, daha yüksek bir enstantane hýzý kullanýn veya daha düþük bir ISO hýzý ya da gain deðeri (A 50)
seçin.
• [C7: EOS Std.] preset özel resim dosyasý kullanýldýðýnda bile, kamerayý belirli bir enstantane hýzýna ayarlarsanýz,
ayný enstantane hýzýna ayarlanmýþ bir EOS dijital SLR kamerasýyla elde edebileceðiniz ayný görüntü parlaklýðýný
tam olarak elde edemeyebilirsiniz.

Titreme Azaltma
Kameranýn titremeyi otomatik olarak tespit edip azaltmasý için aþaðýdaki
prosedürü uygulayabilirsiniz.

1 [Flicker Reduction] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [Flicker Reduction]

[~ Camera Setup]
[Flicker Reduction]
[Off]

2 [Automatic] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• Floresan, cývalý veya halojen lambalar gibi yapay ýþýk altýnda kayýt yaparken, enstantane hýzýna baðlý olarak
ekranda titreme olabilir. Titremeyi önlemek için enstantane modunu [Speed] konumuna getirin ve enstantane
hýzýný 1/50* veya 1/100 (veya [Angle] modunda eþdeðeri bir deðer) olarak ayarlayýn.
* Çekim hýzýna baðlý olarak kullanýlamayabilir.
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ISO Hýzý/Gain
Çekim koþullarýna baðlý olarak görüntü parlaklýðý ayarý yapmak isteyebilirsiniz. Bu ayarý ISO hýzýný veya gain
deðerini deðiþtirmek suretiyle sensör hassasiyetini ayarlayarak yapabilirsiniz.

50
Ýþlem modlarý:
Kullanýlabilir ISO hýzlarý ve gain ayarlarý
ISO Hýzý

Gain

1 duraklý artýþlar

320*, 400, 800, <850>**, 1600, 3200, 6400, 12800, 20000*

1/3 duraklý artýþlar

320, 400, 500, 640, 800, <850>**, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400,
8000, 10000, 12800, 16000, 20000

Normal

-6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 30 dB

Ýyi

0,5 dB'lik artýþlarla 0 dB ila 24 dB

* 1 duraklý artýþ skalasý seçilse bile minimum ve maksimum ISO hýzlarý kullanýlabilir.
**Canon Log gammaya uygun dinamik menzil için gerekli ISO hýzý. 2,5 dB'lik gain deðerinin eþdeðeri.

ISO Hýzýný veya Gain Ayarlarýný Deðiþtirme
1 ISO Hýzý/Gain [Select] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [ISO/Gain] > [Select]

[~ Camera Setup]
[ISO/Gain]

2 [ISO] veya [Gain] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
[ISO] (varsayýlan deðer) seçilirse:

3 [ISO Increment] alt menüsünü açarak ISO hýzýnýn ayarlanmasý için
kullanýlacak artým deðerini seçin.

[Select]
[ISO]

[~ Camera Setup] > [ISO/Gain] > [ISO Increment]

4 [1 stop] veya [1/3 stop] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna
basýn.
[Gain] seçilirse:

3 [Gain] alt menüsünü açarak gain ayarý için kullanýlacak artým
deðerini seçin.
[~ Camera Setup] > [ISO/Gain] > [Gain]

4 [Normal] (3-dB artýþ) veya [Fine] (0,5-dB artýþ) seçimi yapýn ve
sonra joystick tuþuna basýn.

[~ Camera Setup]
[ISO/Gain]
[ISO Increment]
[1/3 stop]

[~ Camera Setup]
[ISO/Gain]
[Gain]
[Normal]
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ISO/Gain Deðerini Ayarlama
1 ISO/GAIN tuþuna basýn.
• Geçerli ISO/gain deðeri turuncu renkte vurgulanýr.

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek istediðiniz ISO hýzýný
veya gain deðerini seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen ISO/gain deðeri ayarlanýr ve gösterge normale geri döner.
• Enstantane deðerini sadece joystick tuþunu (A 46) kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.

•

•

•
•

NOTLAR
Yüksek ISO hýzlarý veya gain seviyeleri ayarlanýrsa, resimde kýsmen titreme
görülebilir. Özellikle ISO 12800 / 30 dB gain üzerindeki deðerler, yüksek hassasiyette çekim yapmanýzý saðladýklarý
gibi parazitlenme riskini de artýrýrlar.
Yüksek ISO hýzlarý veya gain seviyeleri ayarlanýrsa, ekranda parlak kýrmýzý, yeþil veya mavi noktalar görülebilir. Bu
durumda, daha yüksek bir enstantane hýzý kullanýn (A 47) veya daha düþük bir ISO hýzý ya da gain deðeri
seçin.
ISO hýzý veya gain seviyesi deðiþtirildiðinde, ekranda anlýk olarak biraz parazitlenme görülebilir. Kayýt yaparken
ISO hýzý/gain seviyesi ayarý yapmayýn.
Atanabilir tuþlardan birini [ISO/GAIN] (A 85) seçeneðine atarsanýz, ISO/GAIN tuþu yerine bu tuþa basarak
ISO/gain deðerini vurgulayabilirsiniz.
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ND Filtresi
52

ND filtreleri, yüksek aydýnlatmalý ortamlarda kayýt yaparken diyafram
deðerini belirli bir aralýkta tutmanýzý saðlar*.
* Parlak aydýnlatmalý ortamlarda kayýt yaparken diyaframýn kapatýlmasý resmin yumuþak
veya odak dýþý görünmesine neden olabilir. Kýrýným nedeniyle netlik kaybý oluþmasýný
önlemek için, daha yoðun bir ND filtresi veya daha yüksek bir enstantane hýzý kullanýn
(A 47).

Ýþlem modlarý:

ND FILTER kadranýný + veya - yönünde çevirerek istediðiniz ND
filtresi ayarýný seçin.
• Kadran yukarý yönde (+ yönünde) çevrilirse, ND filtresi ayarý þu sýrada
deðiþir: [ND1 2 stops]  [ND2 4 stops]  [ND3 6 stops]  ND filtresi
kapalý. (Kadran aþaðý yönde (- yönünde çevrilirse) ayarlar tersi yönde deðiþir.)
NOTLAR
• Sahneye baðlý olarak, ND filtresi açýlýp/kapatýlýrken renk deðiþmesi olabilir. Bu durumda özel beyaz ayarý
yapmak (A 56) etkili olabilir.
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Diyafram Ayarý
Diyafram ayarý yaparak kayýtlarýn parlaklýk ayarýyla oynayabilir veya alan derinliðini deðiþtirebilirsiniz. Örneðin,
odaktaki konuyu fondan izole eden ve fonu hoþ bir þekilde flulaþtýran daha sýð bir alan derinliði elde etmek için
küçük bir diyafram deðeri kullanýn.
Ýþlem modlarý:

Manuel Diyafram Kontrolü
Sap ünitesi üzerindeki kontrol kadranýný kullanarak birçok EF lensinin
diyafram deðerini ayarlayabilirsiniz. Kullanýlabilir diyafram deðerleri
kameraya takýlý olan EF lensine baðlý olarak deðiþir.

Kontrol

Diyafram Ayarý Yapýlýrken Kullanýlacak Artým Skalasýnýn
Kullanýlmasý
1 [Iris Increment] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [Iris] > [Iris Increment]
2 [1/2 stop], [1/3 stop] veya [Fine] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna
basýn.

[~Camera Setup]
[Iris]
[Iris Increment]
[1/3 stop]

Diyafram Deðerinin Deðiþtirilmesi
Diyaframý ayarlamak için kontrol kadranýný çevirin.
• Seçilen diyafram deðeri ekranýn sol alt kýsmýnda görüntülenir.
• [~ Camera Setup] > [Iris] > [Iris Increment], [Fine] olarak ayarlandýðýnda, gerçek artým deðeri 1/3 duraktan
daha az olacak ancak ekranda buna en yakýn deðer olan 1/3 duraklý diyafram deðeri gösterilecektir.

•
•
•
•

NOTLAR
Canon EF Sinema lensi gibi Lens kontaklarý olmayan bir EF lens kullanýldýðýnda, diyafram ayarýný kamerayý
kullanarak yapamazsýnýz. Diyafram ayarýný lensle yapýn.
[w Other Functions] > [Custom Function] > [Grip Ctrl Dial Dir.] ayarýný (A 98) kullanarak kontrol kadranýný
çevirdiðinizde yapýlan ayarýn yönünü deðiþtirebilirsiniz.
Zum pozisyonuna göre diyafram deðerini düzelten bir EF lensi kullanýyorsanýz, [~ Camera Setup] > [Iris] >
[Zoom-Iris Correct.] ayarýný kullanarak zumlanýrken f/stop'u koruyup korumayacaðýnýzý belirleyebilirsiniz.
Atanabilir tuþlardan birini [Iris +] veya [Iris -] (A 85) seçeneðine atarsanýz, bu tuþa basarak diyaframý sýrasýyla
açabilir veya kapatabilirsiniz.
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Hýzlý Otomatik Diyafram - Push Otomatik Ýris
PUSH AUTO IRIS tuþuna basarak kameranýn en iyi pozu elde etmek için
diyafram (f/stop) ayarýný otomatik olarak ayarlamasýný saðlayabilirsiniz.

54

PUSH AUTO IRIS tuþunu basýlý tutun.
• Kamera en iyi pozu elde etmek için diyafram ayarýný otomatik olarak yapar.
Tuþu basýlý tuttuðunuz müddetçe ekranda diyafram deðerinin yanýnda m
simgesi görüntülenir.
• Tuþu serbest býraktýðýnýzda, seçili f/stop deðeri diyafram deðeri olarak
ayarlanýr. Otomatik diyafram modu sonlandýrýlýr ve diyafram deðerinin
yanýndaki m simgesi kaybolur.

Poz Telafisi - AE Deðiþimi
Kamera tarafýndan bir resmi aydýnlatmak veya karanlýklaþtýrmak için push
otomatik iris iþlevi kullanýlarak ayarlanan otomatik pozu telafi etmek için AE
deðiþimini kullanýn. Mevcut 15 AE deðiþimi seviyesinden birini seçebilirsiniz.

1 [AE Shift] alt menüsünü açýn.

[~ Camera Setup]

[~ Camera Setup] > [AE Shift]

2 Bir AE deðiþim seviyesi seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Kullanýlabilir AE Deðiþim Seviyeleri

[AE Shift]
[±0]

+2.0

+1.5

+1.25

+1.0

+0.75

+0.5

+0.25

-0.25

-0.5

-0.75

-1.0

-1.25

-1.5

-2.0

±0

NOTLAR
• Alternatif olarak PUSH AUTO IRIS tuþunu basýlý tutarken kontrol kadranýný çevirerek AE deðiþimi seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
• Atanabilir tuþlardan birini [AE Shift +] veya [AE Shift -] (A 85) seçeneðine atarsanýz, bu tuþa basarak AE
deðiþimi seviyesini ayarlayabilirsiniz.
• Bir AE deðiþimi seviyesi ayarladýktan sonra otomatik push iris iþlevini kullandýðýnýzda, kamera en iyi diyafram
ayarýndan ziyade ayarlanan AE deðiþimi seviyesini elde etmek için diyafram (f/stop) ayarý yapmaya çalýþacaktýr.
Poz Çubuðu

Diyaframý veya enstantane hýzýný ayarlarken veya AE deðiþimini kullanarak poz
telafisi yaparken bir referans olmasý açýsýndan poz çubuðunu kullanabilirsiniz. Poz
çubuðunun üst kýsmýndaki Î simgesi herhangi bir deðiþim (AE±0) olmadan elde
edilen en iyi poz ayarýný gösterir. Ölçek iþaretleri en iyi poz seviyesinden 1/2 EV'lik
sapmalarý belirtir. Poz çubuðu içindeki gösterge geçerli pozu temsil eder. Geçerli
ve en iyi poz arasýndaki fark ±2 EV seviyesinden daha büyükse, gösterge poz
çubuðu köþesinde yanýp söner. En iyi poz, kullanýlan ýþýk ölçüm moduna (A 55)
göre deðiþir.

En iyi poz AE±0

Geçerli poz
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Iþýk Ölçüm Modu
Kayýt koþullarýnýza uygun ýþýk ölçüm modunu seçin. Uygun ayarý kullanýrsanýz, push iris iþlevi kullanýldýðýnda
kameranýn en uygun poz seviyesini elde etmesi garantilenir.

1 [Light Metering] alt menüsünü açýn.

[~ Camera Setup]

[~ Camera Setup] > [Light Metering]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.

[Light Metering]

• Seçilen modun simgesi ekranýn sol tarafýnda görüntülenir.
Seçenekler
[Backlight] °:
[Standard]:
[Spotlight] ®:

[Standard]
Arkadan aydýnlatmalý sahne seçimleri için uygundur.
Merkezdeki konuya daha fazla aðýrlýk vererek sahne genelinde ölçülen ýþýðýn ortalamasýn alýr.
Bu seçeneði, örneðin spot ýþýkla aydýnlatýlan bir konu gibi resmin belirli bir parçasýnýn aydýnlatýldýðý bir
sahne çekimi yaparken kullanýn.

NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan birini [Backlight] veya [Spotlight] (A 85) seçeneðine atarsanýz, bu tuþa basarak ýþýk ölçüm
modunu deðiþtirebilirsiniz.
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Beyaz Ayarý
Kamera, farklý ýþýklandýrma koþullarý altýnda, resmi kalibre etmek ve doðru renk garantisi saðlamak amacýyla
elektronik bir beyaz ayar iþlemi uygular. Beyaz ayarý yapmanýn 4 yolu vardýr.
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Özel beyaz ayarý: Beyaz ayarýný yapmak için bir beyaz nesne kullanabilir ve bu ayarý ÅA veya ÅB olarak
mevcut beyaz ayarý konumlarýndan birine atayabilirsiniz.
Ön ayarlý beyaz ayarý: Beyaz ayarýný ¼ (gün ýþýðý, 5400 K) veya
beyaz ayarlarýna -9 ila 9 aralýðýnda ince ayar yapýlabilir.

(akkor ýþýðý, 3200 K) olarak ayarlayýn. Ön ayarlý

Ayarlý renk sýcaklýðý: 2000 K ve 15000 K arasýnda renk sýcaklýðý atamanýza izin verir.
Otomatik beyaz ayarý: Kamera beyaz ayarý en uygun düzeye otomatik olarak ayarlar.
Ýþlem modlarý:
NOTLAR
• [Color Matrix] (A 94) ve [White Balance] (A 95, 96) özel resim ayarlarýnýn, beyaz ayarlarý üzerinde önceliði
vardýr.
• [w Other Functions] > [Custom Function] > [Shockless WB] ayarýný (A 98) kullanarak beyaz ayarý
deðiþikliði yaptýðýnýz zaman geçiþin daha pürüzsüz görünmesini saðlayabilirsiniz.

Özel Beyaz Ayarý
1 WB tuþuna basýn.
• Beyaz ayarý modu simgesi turuncu renkte vurgulanýr.
• Sadece joystick tuþunu kullanarak da beyaz ayarý simgesini
seçebilirsiniz (A 46).

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek ÅA veya ÅB
simgesini seçin.
• Eskiden kaydedilen bir özel beyaz ayarý varsa, joystick tuþuna
basarak kayýtlý özel beyaz ayarýný ayarlayýn. Prosedürün geri kalan
kýsmýný gerçekleþtirmeniz gerekmez.
• Henüz bir özel beyaz ayarý kaydý yapýlmamýþsa, özel beyaz ayarý
simgesi ÅA veya ÅB ve varsayýlan deðer (5500 K) yavaþ yavaþ yaný
sönecektir.
Prosedüre devam ederek özel beyaz ayarýný oluþturun.

3 Kamerayý bir beyaz nesneye doðrultarak nesnenin tüm ekraný
kaplamasýný saðlayýn.
• Kayýtta kullanmayý düþündüðünüz ýþýklandýrma koþullarýnýn aynýsýný kullanýn.

4 Å tuþuna basýn.
• Å A veya Å B simgesi hýzlý hýzlý yanýp söner.
• Prosedür tamamlana kadar beyaz nesnenin ekraný kapladýðýndan emin olun.
• Simge artýk yanýp sönmediðinde, prosedür tamamlanmýþ demektir. Kamera kapatýlsa bile bu ayar korunur.
NOTLAR
• Iþýk kaynaðýný ve ND filtresi ayarýný deðiþtirirseniz özel beyaz ayarýný yeniden yapýn.
• Nadiren ve ýþýk kaynaðýna baðlý olarak, ekranda Å simgesi yanýp sönmeye (daha yavaþ bir yanýp sönme)
devam edebilir. Elde edeceðiniz sonuç otomatik beyaz ayarýnda daha iyidir.
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Ön Ayarlý Beyaz Ayarý
1 WB tuþuna basýn.
• Beyaz ayarý modu simgesi turuncu renkte vurgulanýr.
• Sadece joystick tuþunu kullanarak da beyaz ayarý simgesini seçebilirsiniz (A 46).

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek ¼ veya É simgesini seçin ve sonra joystick tuþuna
basýn.
• Gerekirse, joystick tuþuna basmak yerine, prosedüre devam ederek ön ayara -9 ila 9 aralýðýnda ince ayar
yapabilirsiniz.

3 Å tuþuna basýn.
• Ayar deðeri ±0, beyaz ayarý simgesinin yanýnda görünür, turuncu renkte vurgulanýr.

4 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek ayar deðerini deðiþtirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen ayar deðeri ayarlanýr ve beyaz ayarý simgesinin yanýnda görüntülenir.

Renk Sýcaklýðý Ayarý
1 WB tuþuna basýn.
• Beyaz ayarý modu simgesi turuncu renkte vurgulanýr.
• Sadece joystick tuþunu kullanarak da beyaz ayarý simgesini seçebilirsiniz (A 46).

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek È simgesini seçin.
3 Å tuþuna basýn.
• Varsayýlan renk sýcaklýðý deðeri (5500 K) turuncu renkte vurgulanýr.

4 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek renk sýcaklýðý deðerini deðiþtirin ve sonra joystick tuþuna
basýn.
• Seçilen renk sýcaklýðý ayarlanýr ve beyaz ayarý simgesinin yanýnda görüntülenir.

Otomatik Beyaz Ayar
Kamera en iyi seviyeyi tutturmak için beyaz ayarýný otomatik olarak sürekli bir þekilde ayarlar. Iþýk kaynaðý
deðiþtiðinde kamera beyaz ayarý yapar.

1 WB tuþuna basýn.
• Beyaz ayarý modu simgesi turuncu renkte vurgulanýr.
• Sadece joystick tuþunu kullanarak da beyaz ayarý simgesini seçebilirsiniz (A 46).

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek m simgesini seçin ve sonra joystick tuþun basýn.
• Renk sýcaklýðý göstergesinin yanýnda m simgesi görüntülenir.
NOTLAR
• Özel beyaz ayarý, aþaðýda belirtilen durumlarda daha iyi sonuçlar verebilir:
- Iþýk koþullarýnýn deðiþtirilmesi
- Yakýn plan çekimler
- Tek renkli konular (gökyüzü, deniz veya orman)
- Cýva buharlý ampuller ve beli türde floresan ýþýklar ve LED ýþýklarý
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Odaðýn Ayarlanmasý
Kamera odaklanmak için iki yöntem sunar.
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Manuel odaklanma: Odak ayarýný yapmak için kameraya takýlan lens üzerindeki odaklanma halkasýný çevirin.
Kamera çeþitli odaklanma yardýmcýsý iþlev önererek manuel odaklanmada daha doðru odaklanabilmenize yardým
eder.
Tek çekim AF: Lensin odaklanma modu düðmesi AF konumun ayarlanmýþ konumdayken, ONE-SHOT AF tuþuna
basýp ve basýlý tutarak kameranýn konuya ekranýn ortasýndaki konuya otomatik olarak odaklanmasýný saðlayýn.
Ýþlem modlarý:

Manuel Odak
Odaðý ayarlamak için, odaklama halkasýný çevirin.

•

•
•
•

NOTLAR
Çoðu durumda, odaklanma modu düðmesi AF konumuna (otomatik odak) ayarlanmýþ olsa bile lens üzerindeki
odaklanma halkasýný kullanarak odak ayarý yapabilirsiniz. Ancak, lensle baðlý olarak odaklanma halkasý AF
modunda devre dýþý býrakýlabilir. Bu durumda, odak modu düðmesini MF konumuna getirin.
Manuel odaklandýktan sonra zumla iþlem yaptýðýnýzda, konu üzerindeki odaklanma kaybedilebilir.
Odak ayarý yapýlýrken, lensin ön kýsmýna veya lens üzerindeki odaklanma halkasý dýþýndaki hareketli parçalara
dokunmamaya dikkat edin.
Manuel olarak odaklanýr ve sonra kamerayý açýk býrakýrsanýz, konu üzerindeki odaklanma bir süre sonra
kaybolabilir. Odaklanmadaki bu hafif kaymanýn nedeni kamera ve lenste iç sýcaklýðýn yükselmesidir. Çekime
devam etmeden önce odak kontrolü yapýn.

Tek Çekim AF
1 Öncesinde lens üzerindeki odak modu düðmesini AF konumuna
getirin.
• Kullanýlan lensin kullaným kýlavuzuna baþvurun.
• Ekranýn sol tarafýnda [AF] simgesi görüntülenir.

2 ONE-SHOT AF tuþuna basýn ve tutun.
• Ekranýn ortasýnda AF çerçevesi görüntülenir ve kamera otomatik
olarak odaklanýr. Doðru poz elde edildiðinde, AF çerçevesi yeþil
renge döner.
• Kamera otomatik olarak odaklanamazsa, AF çerçevesi AF çerçevesi
kýrmýzý renge döner.
• ONE-SHOT AF tuþu serbest býrakýldýðýna AF çerçevesi kaybolur.
NOTLAR
• Enstantane modu [Slow] ve enstantane hýzý 1/4 veya 1/3 olarak ayarlandýðýnda, tek çekim AF kullanýlamaz.
• Tek çekim AF iþlevi PF30, PF24 veya 24P (59,94 Hz kayýtlar) veya PF25 (50,00 Hz kayýtlar) çekim hýzlarýyla
kullanýldýðýnda, kameraný otomatik olarak odaklanmasý daha uzun sürer.
• Kameranýn odaklandýðý nokta konu, parlaklýk ve zum konumu gibi çekim koþullarýna göre kýsmen deðiþebilir. Çekime
devam etmeden önce odak kontrolü yapýn.
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• Tek çekim AF sadece otomatik odak (AF) iþlevine sahip EF lenslerle kullanýlabilir. Kullanýlan lensin kullaným
kýlavuzuna baþvurun.
• Bazý EF lensleriyle, kameranýn otomatik olarak odaklanmasý uzun sürebilir veya kamera doðru
odaklanamayabilir. En güncel bilgilere eriþmek için yerel Canon Web sitesini ziyaret edin.
• Tek çekim AF aþaðýdaki konularda veya durumlarda iyi çalýþmayabilir. Bu durumda, manuel olarak odaklanýn.
- Yansýmalý yüzeyler
- Düþük kontrastlý veya dikey þeritleri olmayan konular
- Hýzlý hareket eden konular
- Kirli veya ýslak pencere arkasýndan yapýlan çekimler
- Gece sahneleri
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Odak Yardýmcýsý Ýþlevlerinin Kullanýlmasý
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Daha net bir odaklanma elde etmek için iki odak yardýmcýsý iþlevini kullanabilirsiniz: Konu hatlarýna vurgu yaparak
daha net bir kontrast saðlayan pikleme iþlevi ve görüntüyü ekranda büyüten büyütme iþlevi. Daha güçlü bir etki
elde etmek için her iki iþlevi de eþzamanlý olarak kullanabilirsiniz.
Ayrýca [w Other Functions] > [Custom Function] > [F. Assist. B&W)] ayarýný da kullanabilir (A 98) ve
odaklanma yardýmcýsý iþlevlerini kullanýrken ekraný siyah/beyaza çevirebilirsiniz.
Pikleme
Kamera iki pikleme seviyesi sunar. Pikleme özelliðini etkinleþtirmeden önce
seviyeyi belirleyin.
1 Pikleme seviyesini belirlemek için [Select] alt menüsü ([Peaking] altýnda)
açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [Select] ([Peaking] altýnda)

[£ LCD/VF Setup]
[Select]
([Peaking] altýnda)
[Peaking 1]

2 Ýstediðiniz seviyeyi belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 PEAKING tuþuna basýn.
• Ekranýn alt ortasýnda pikleme simgesi (J veya K) görüntülenir
ve görüntünün ana hatlarý vurgulanýr.
• Piklemeyi kapatmak için tekrar tuþa basýn.
• Alternatif olarak [£ LCD/VF Setup] > [Peaking] ayarýný kullanarak
pikleme özelliðini açýp kapatabilirsiniz.
Büyütme
MAGN. tuþuna basýn.
• Ekranýn alt orta kýsmýnda ^ simgesi görüntülenir ve ekran ortasý
yaklaþýk 2 kat* büyütülür.
• Büyütmeyi iptal etmek için tuþa tekrar basýn.
* LCD ekranda ve vizör ekranýnda görüntülenen büyütme birbirinden farklý olabilir.
Büyütme oraný, video yapýlandýrmasýna baðlý olarak da farklýlaþabilir.

NOTLAR
• Pikleme/Büyütme yalnýzca kamera ekranýnda görüntülenir. Kameraya
baðlý bir harici monitörde görüntülenmez ve kayýtlarýnýzý etkilemez.
• [£ LCD/VF Setup] > [Peaking 1] ve [Peaking 2] ayarlarýný kullanabilir
ve iki pikleme seviyesine birbirinden baðýmsýz olarak renk, gain ve
frekans ayarý yapabilirsiniz.
• Kamerada profesyonel video kapsamlarý özelliði vardýr (A 74). Arka
monitörü görüntüleyebilir ve daha net odaklanmanýz için yardýmcý
olmasýný saðlayabilirsiniz.
• Piklemeyi arka monitörle birlikte kullanabilirsiniz. Bu durumda gain ve pikleme frekansý efekti, arka monitörün
gain ayarlarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.
• [w Other Functions] > [Custom Function] > [Magn. Add. Disp.] ayarýný A 98) kullanarak, büyütme ile
görüntülenecek ek bir yardýmcý gösterge (pikleme veya arka monitör) seçebilirsiniz.
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Ekran Ýþaretçileri ve Zebra Desenleri
Ekran iþaretçilerini kullanmak konunun doðru bir þekilde kadraja alýndýðýndan ve uygun güvenli alan dahilinde
olduðundan emin olmanýzý saðlar. Zebra desenleri aþýrý pozlanan alanlarý tespit etmenize yardýmcý olur. Ekran
iþaretçileri ve zebra desenleri kayýtlarýnýzý etkilemez.
Ýþlem modlarý:

Ekran Ýþaretçilerinin Görüntülenmesi
[£ LCD/VF Setup]

Kamerada 2 tipte ekran iþaretçi vardýr. Birden fazla ekran iþaretçiyi
eþzamanlý olarak görüntüleyebilirsiniz.

[Markers]

1 [Markers] alt menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [Markers]

[Center]
[Horizontal]
[Grid]

2 Görüntülemek istediðiniz iþaretçiyi, [White] veya [Gray], seçin ve
sonra joystick tuþuna basýn.

[Safety Zone]
[Aspect Marker]

• Seçilen iþaretçiyi kapatmak için [Off] seçimi yapýn.
• Birden fazla iþaretçiyi eþzamanlý olarak görüntüleyebilirsiniz. Gerekirse
bu adýmý tekrarlayýn.
• [Safety Zone] veya [Aspect Marker] seçimi yapýlmýþsa, 3. adýmla
devam edin. Diðer durumda 4. adýma geçin.

[Off]

3 [Safety Zone Area] veya [Aspect Ratio] seçimi yapýn, istediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick
tuþuna basýn.
4 Ekran iþaretçilerini etkinleþtirmek için [Enable] seçimi yapýn, [On] ayarýný seçin ve sonra joystick
tuþuna basýn.
• Seçilen ekran iþaretçilerinin hepsi görüntülenir.
• Tüm ekran iþaretçilerini kapatmak için kapalý [Off] seçimi yapýn.
Seçenekler
[Center]:
[Horizontal]:
[Grid]:
[Safety Zone]:

Ekran merkezini gösteren küçük bir iþaretçi görüntülenir.
Seviye çekimlerini düzenlemenize yardýmcý olmak üzere yatay bir çizgi görüntülenir.
Çekimlerinizi (yatay ve dikey) kadrajlamanýzý saðlayan bir kýlavuz görüntülenir.
Hareket açýsýndan güvenli ve metin açýsýndan güvenli alan gibi çeþitli güvenli alanlarý belirten göstergeleri gösterir.
[Safety Zone Area] için kullanýlabilir seçenekler [95%], [92.5%], [90%] ve [80%] deðerleridir.
[Aspect Marker]: Çekiminizi o alan içinde tutmanýza yardýmcý olmak üzere çeþitli en/boy oranlarýný belirten iþaretçileri
görüntüler. [Aspect Ratio] için kullanýlabilecek seçenekler [4:3], [13:9], [14:9], [1.66:1], [1.75:1],
[1.85:1] ve [2.35:1] deðerleridir.

Güvenli alan %80

Seviye iþaretçisi

En/boy oraný 4:3
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Kýlavuz

62
Merkez iþaretçi

NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan biri [Markers] (A 85) olarak ayarlandýðýnda, ekran iþaretçilerini açmak ve kapatmak için bu
tuþa basabilirsiniz.

Zebra Desenlerinin Görüntülenmesi
Bu kamerada, aþýrý pozlanan alanlar üzerinde siyah/beyaz diyagonal
desenler gösteren bir zebra deseni özelliði vardýr. Bunlar sadece ekranda
gösterilir ve kayýtlarýnýzý etkilemez. Ýki tip zebra deseni vardýr ve her ikisi ayný
anda görüntüleyebilirsiniz. Zebra 1, belirli bir menzil dahilindeki (belirlenen
seviyenin %±5’i) alanlarý tespit etmenizi, zebra 2 ise belirlenen seviye
üstündeki alanlarý tespit etmenizi saðlar. Her ikisi de eþzamanlý olarak
görüntülenip üst üste bindirildiðinde, bu alanlarda sadece zebra 1
görüntülenir.

[£ LCD/VF Setup]
[Select]
([Zebra] altýnda)
[Zebra 1]

1 Zebra deseni için [Select] alt menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [Select] ([Zebra] altýnda)

2 [Zebra 1], [Zebra 2] veya [Zebra 1&2] seçimi yapýn ve sonra
joystick tuþuna basýn.
3 Zebra seviyesi alt menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [Zebra 1 Level] veya [Zebra 2 Level]

4 Bir klip seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
5 Seçilen zebra desenini etkinleþtirmek için ZEBRA tuþuna basýn.
• Alternatif olarak, menüyü kapatmadan önce, [Zebra] seçimi yapabilir
ve [On] seçiminden sonra joystick tuþuna basabilirsiniz.
NOTLAR
• [£ LCD/VF Setup] > [Zebra HD Output] ayarýný kullanarak zebra desenini HDMI OUT terminaline baðlý
(sadece HD çýkýþý) bir harici monitörde görüntüleyebilirsiniz.
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Süre Kodunun Ayarlanmasý
Kamera bir süre kodu sinyali üretip bunu kayýtlarýnýza gömebilir. Süre kodunu video çýkýþýyla birlikte HDMI OUT
terminalinden çýkýþ yaptýrabilirsiniz (A 134). 59,94 Hz kayýtlar için kare düþürmeli ve kare düþürmesiz süre kodu
arasýnda da seçim yapabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

Ýlerleme Modunun Seçilmesi
Kameraný süre kodunun ilerleme modunu seçebilirsiniz.

1 Süre kodu için [Mode] alt menüsünü açýn.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [Mode]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [Regen.] seçimi yapýldýðýnda, bu prosedürün devamýný uygulamanýz
gerekmez. [Preset] seçimi yaptýysanýz ve süre kodunun baþlangýç
deðerine ayarlamak istiyorsanýz, bir sonraki Süre Kodunun Baþlangýç
Deðerinin Ayarlanmasý bölümünü inceleyin.

3 [Preset] seçimi yapýldýktan sonra, süre kodu [Run] alt menüsünü
açýn.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [Run]

4 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Preset]: Süre kodu önceden seçebileceðiniz baþlangýç deðerinden itibaren
baþlar. Varsayýlan ilk süre kodu 00:00:00.00'dýr. Süre kodunun
ilerleme modu [Run] ayarýna baðlýdýr.
[Rec Run]: Süre kodu sadece kayýt sýrasýnda ilerler. Dolayýsýyla
ayný SD kartýna ardýþýk bir þekilde kaydedilen kliplerin
birbirini takip eden süre kodlarý olur.
[Free Run]: Süre kodu, bu seçeneði belirlemek için joystick tuþuna
bastýðýnýz anda ilerlemeye baþlar ve kameranýn
iþleminden baðýmsýz olarak ilerlemeye devam eder.
[Regen.]: Kamera seçili SD kartýný okur ve süre kodu bu SD kartýna
kaydedilmiþ en son klibin süre kodundan itibaren devam eder.
Süre kodu sadece kayýt sýrasýnda ilerler. Dolayýsýyla ayný SD kartýna
ardýþýk bir þekilde kaydedilen kliplerin birbirini takip eden süre
kodlarý olur.

[¤ TC/UB Setup]
[Time Code]
[Mode]
[Preset]

[¤ TC/UB Setup]
[Time Code]
[Run]
[Rec Run]

Süre Kodunun Baþlangýç Deðerinin Ayarlanmasý
Süre kodu modu [Preset] olarak ayarlanýrsa, süre kodunun baþlangýç
deðeri ayarlanabilir.
1 Süre kodu için [Setting] alt menüsünü açýn.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [Setting]

[¤ TC/UB Setup]
[Time Code]
[Setting]
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2 [Set] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Süre kodu ayarý ekraný, saatleri gösteren turuncu bir seçim çerçevesi ile görüntülenir.
• Süre kodunu [00:00:00:00] olarak sýfýrlamak için, bunun yerine [Reset] seçimi yapýn. Ýlerleme modu [Free
Run] olarak ayarlanýrsa, joystick tuþuna basýldýðý anda süre kodu sýfýrlanýr ve 00:00:00.00'dan baþlayarak
kesintisiz ilerler.
3 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek saati ayarlayýn ve sonra joystick tuþuna basarak dakika ayarýna
geçin.
4 Diðer alanlarý da (dakika, saniye, kare) ayný þekilde deðiþtirin.
• Süre kodu ayarý yapmadan ekraný kapatmak için CANCEL tuþuna basýn.
5 [Set] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýlerleme modu [Free Run] olarak ayarlanýrsa, süre kodu joystick tuþuna basýldýðý anda seçilen süre kodundan
devam eder.

Kare Düþürmeli veya Kare Düþürmesiz Seçim

[¤ TC/UB Setup]
[w Other Functions] > [System Frequency] seçeneði [59.94 Hz] olarak
ayarlandýðýnda, kayýtlarýnýzý kullaným amacýnýza baðlý olmak üzere, kare
[Time Code]
düþürmeli (DF) veya kare düþürmesiz (NDF) süre kodu seçenekleri
arasýnda seçim yapabilirsiniz.
[DF/NDF]
Aþaðýdaki durumlarda süre kodu kare düþürmesiz (NDF) olarak ayarlanýr
ve deðiþtirilemez.
- [w Other Functions] > [System Frequency] seçeneði [50.00 Hz]
[DF]
konumundayken
- [w Other Functions] > [System Frequency] seçeneði, [59.94 Hz] ve çekim hýzý 24P konumundayken

1 [DF/NDF] alt menüsünü açýn.
[¤ TC/UB Setup] > [Time Code] > [DF/NDF]

2 [DF] veya [NDF] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Süre kodu göstergesi, ayara baðlý olarak deðiþecektir. [DF] seçimi yapýldýðýnda, süre kodu [00:00:00.00]
olarak görünür; [NDF] seçimi yapýldýðýnda, süre kodu [00:00:00:00] olarak görünür.

Süre Kodu Göstergesinin Beklemeye Alýnmasý
Atanabilir tuþlardan birini [Time Code Hold] (A 85) olarak atarsanýz, bu tuþa basarak süre kodu göstergesini
dondurabilirsiniz. Süre kodu göstergesi beklemeye alýndýðýnda, ekranda süre konunun yanýnda [H] simgesi
görünür.
Süre kodu göstergesi beklemeye alýndýðýnda, süre kodu normal bir þekilde ilerlemeye devam eder. Süre kodu
göstergesi yeniden baþlatýldýðýnda, geçerli süre kodu görüntülenir.
Süre Kodu Göstergesi Hakkýnda

Ýþleme baðlý olarak süre kodunun yanýnda bir simge görüntülenebilir. Aþaðýdaki tabloya baþvurun.
Simge

Açýklama

R

Ýlerleme modu [Regen.] seçeneðine ayarlanýr.

P

Süre kodu [Preset] ve ilerleme modu [Rec Run] seçeneðine ayarlanýr.

F

Süre kodu [Preset] ve ilerleme modu [Free Run] seçeneðine ayarlanýr.

H

Süre kodu göstergesi beklemede.

Simge
yok

Klip izleme sýrasýnda süre kodu.
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NOTLAR
• Çekim hýzý 24,00P olarak ayarlandýðýnda, süre kodundaki kare deðeri 0 ila 23 arasýnda ilerler. Çekim hýzý 50i
veya PF25 olarak ayarlandýðýnda, 0 ila 24 arasýnda ilerler. Diðer çekim hýzlarý için 0 ila 29 arasýnda ilerler.
• Ön kayýt modu etkinleþtirildiðinde, otomatik olarak [Free Run] ayarý yapýlýr ve deðiþtirilemez.
• Kare düþürmeli ve kare düþürmesiz süre kodlarýný birleþtirdiðinizde, kaydýn baþladýðý noktada süre kodunda bir
süreksizlik görülebilir.
• Dahili þarj edilebilir lityum pil þarjlý olduðu ve [Free Run] modu seçimi yapýldýðý müddetçe, tüm güç kaynaklarý
kesilse bile süre kodu ilerlemeye devam eder. Ancak, kamera açýk olduðu zaman elde edilen deðer kadar net
olmaz.
• Atanabilir tuþlardan biri [Time Code] (A 85) olarak ayarlandýðýnda, [¤ TC/UB Setup] > [Time Code] alt
menüsünü açmak için bu tuþa basabilirsiniz.
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Kullanýcý Bitinin Ayarlanmasý
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Kullanýcý biti göstergesi, tarihten veya kayýt tarihinden ya da onaltýlýk
sistemde 8 karakter oluþan bir kimlik kodundan seçilebilir. Olasý on altý
karakter bulunur: 0-9 arasý rakamlar ve A-F arasý harfler.
Ýþlem modlarý:

[¤ TC/UB Setup]
[User Bit]
[Type]

1 Kullanýcý biti için [Type] alt menüsünü açýn.
[¤ TC/UB Setup] > [User Bit] > [Type]

[Setting]

2 Ýstediðiniz kullanýcý biti tipini seçin ve sonra joystick'e basýn.
• Kendi kimlik kodunuzu atamak için [Setting], saati kullanýcý biti olarak
kullanmak için [Time] veya tarihi kullanýcý biti olarak kullanmak için [Date] seçimi yapýn.
• [Time] veya [Date] seçimi yaparsanýz, bu prosedürün devamýný uygulamanýz gerekmez. [Setting] seçimi
yaparsanýz, prosedüre devam ederek kimlik kodunu ayarlayýn.

3 [Set] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kullanýcý biti ayarý ekraný, en soldaki hanede turuncu bir seçim çerçevesi ile görüntülenir.
• Kullanýcý bitini [00:00:00:00] olarak sýfýrlamak için, bunun yerine [Reset] seçimi yapýn.

4 Joystick'i yukarý/aþaðý yönde iterek bir alfasayýsal karakter veya sembol seçin ve sonra joystick'e
basarak bir sonraki alana geçin.
• Diðer basamaklarý da ayný þekilde deðiþtirin.
• Kullanýcý biti ayarý yapmadan ekraný kapatmak için CANCEL tuþuna basýn.

5 [Set] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• Kullanýcý biti çýkýþý: Kullanýcý biti çýkýþý, video çýkýþýyla birlikte HDMI OUT terminalinden yapýlýr.
modunda,
[¤ TC/UB Setup] > [User Bit] > [Output Mode] ayarýyla çýkýþ modunu seçebilirsiniz. [Output Mode]
seçeneði [Pulldown] ve çekim hýzý PF24 veya 24P olarak ayarlandýðýnda, kullanýcý biti, çýkýþý yapýlmadan önce
2:3 pulldown yöntemi kullanýlarak 60i'ye dönüþtürülür.
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Yerleþik stereo mikrofonu*, piyasadan temin edebileceðiniz mikrofonlarý (XLR terminali*, MIC terminali) veya hat
giriþini (XLR terminali*) kullanarak ses kaydý yapabilirsiniz. XLR terminallerini kullanarak kanal 1 ve kanal 2 için
birbirinden baðýmsýz ses giriþi seçimi yapabilirsiniz.
Bit oraný [24 Mbps LPCM] olarak ayarlandýðýnda, 48 kHz örnekleme frekanslý iki kanallý lineer PCM ses kaydýnýn
tadýný çýkarabilirsiniz. LPCM ses yürütmesi bu bit oranýyla kaydedilen klipler için de kullanýlabilir.
* Sadece kameraya bir kulp ünitesi takýldýðýnda kullanýlabilir.

Ýþlem modlarý:

Kameraya Bir Harici Mikrofonun veya Harici Ses Giriþ Kaynaðýnýn Baðlanmasý
Mikrofon tutucu ve XLR terminallerinin kullanýlabilmesi için kameraya kulp ünitesinin takýlmasý gerekir. Mikrofonu
takmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýn (ayný zamanda aþaðýdaki illüstrasyona da baþvurun). Harici cihazý
kameraya baðlamak için, cihazýn kablosunun kameranýn XLR terminaline takýn (?).

1 Mikrofon vidasýný gevþetin (?), mikrofon tutucuyu açýn ve mikrofonu takýn (?).
2 Vidalarý sýkýþtýrýn ve mikrofon kablosunu, mikrofon tutucu altýndaki mikrofon kablosu klempinden
geçirin (?).
3 Mikrofon kablosunu istediðiniz XLR terminaline (?) veya MIC terminaline (?) takýn.
XLR terminalleri

MIC terminali

Mikrofon vidasý

Kablo klempi

MIC Terminaline Baðlý Yerleþik Mikrofonun veya Bir Harici
Mikrofonun Kullanýlmasý
Yerleþik mikrofonu veya MIC terminaline baðlý bir harici mikrofonu kullanmak için
aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn. Piyasadan temin ettiðiniz kondenser mikrofonlarý
kendi güç kaynaklarýyla ve  3,5 mm mini-stereo bir fiþle* kullanýn. Her iki
mikrofon için de mikrofon parazit azaltýcý kullanabilirsiniz. Yerleþik mikrofon
kullanýyorsanýz ayrýca düþük filtre kullanabilir ve hassasiyet ayarý yapabilirsiniz.
* 50,00 Hz kayýtlar için piyasadan temin edebileceðiniz 3 m'den daha kýsa bir kablo kullanýn.

Ýstediðiniz kanalýn AUDIO IN düðmesini INT olarak ayarlayýn.
• AUDIO IN düðmesi INT konumuna ayarlanmýþken MIC terminaline bir mikrofon
baðlarsanýz, kamera otomatik olarak yerleþik mikrofondan harici mikrofona
geçer.

CH1/CH2
AUDIO IN düðmeleri
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MIC Terminali için Ses Seviyesinin Ayarlanmasý
MIC terminaline baðlý bir mikrofonun ses kayýt seviyesini otomatik veya manuele ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini
ayarlama yöntemi kameraya kulp ünitesinin takýlý olup olmamasýna baðlýdýr.

68
Kulp Ünitesi Takýlý Olduðunda

CH1

kadraný

Kulp ünitesi takýlýyken, kulp ünitesi üzerindeki ses kontrollerini kullanarak ses
seviyesi ayarlanýr.
1 CH1 ses seviyesi düðmesiyle ses seviyesi ayarlama modunu seçin.
• Otomatik ses seviyesi ayarý: CH1 ses seviyesi düðmesini A konumuna
getirin. Prosedürün geri kalan kýsmýný gerçekleþtirmenize gerek yoktur.
Manuel ses seviyesi ayarý: CH1 ses seviyesi düðmesini M konumuna
getirin. Prosedüre devam ederek mikrofonun ses kayýt seviyesini
ayarlayýn.

CH1
ses seviyesi
düðmesi

2 CH1
kadranýný çevirerek ses seviyesini ayarlayýn.
• Referans olmasý açýsýndan 0, -G'ye 5, 0 dB'ye ve 10, +18 dB'ye
karþýlýk gelir.
• Bir kýlavuz olmasý açýsýndan ses kayýt seviyesini öyle bir þekilde ayarlayýn
ki, ekrandaki ses seviyesi ölçeri nadiren 18 dB iþaretinin sað tarafýna (20
dB iþaretinin bir iþaret yaný) geçebilsin.
• Koruyucu kapaðýnýn kapatýlmasý ses kontrollerinin yanlýþlýkla
deðiþtirilmesini önler.
Kulp Ünitesi Takýlý Olmadýðýnda
Kulp ünitesini takmaya gerek kalmadan MIC terminaline baðlý bir harici mikrofonu kullanabilirsiniz. Bu durumda,
mikrofonun ses kayýt seviyesini menüyü kullanarak ayarlayýn.
1 [MIC Mode] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [MIC Mode]

[¡ Audio Setup]

2 [Automatic] veya [Manual] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [Automatic] seçimi yapýldýðýnda, prosedürün devamýný uygulamanýz
gerekmez. [Manual] seçimi yapýldýðýnda, prosedüre devam ederek
mikrofonun ses kayýt seviyesini ayarlayýn.

[Audio Input]
[MIC Mode]

3 [MIC Level] ekranýný açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [MIC Level]
4 Joystick tuþunu aþaðý/yukarý yönde iterek ses kayýt seviyesini ayarlayýn
ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Referans olmasý açýsýndan 0, -G'ye 50, 0 dB'ye ve 99, +18 dB'ye
karþýlýk gelir.
• Bir kýlavuz olmasý açýsýndan ses kayýt seviyesini öyle bir þekilde
ayarlayýn ki, ekrandaki ses seviyesi ölçeri nadiren 18 dB iþaretinin sað
tarafýna (20 dB iþaretinin bir iþaret yaný) geçebilsin.

[Automatic]

[¡ Audio Setup]

NOTLAR

[Audio Input]
[MIC Level]
[50]

• Ses seviyesini manuel olarak ayarlarken, [¡ Audio Setup] > [Audio Input] >
[Limiter] ayarýný kullanarak ses patlamasý önleyici etkin hale getirebilirsiniz. Bu özellik
etkinleþtirildiðinde, ses giriþi sinyalleri -6 dBFS’yi aþtýðýnda ses patlamasý önleyici oluþan genliði önler.

• Ses seviyesini ayarlarken kulaklýk kullanýlmasýný öneririz. Giriþ seviyesi çok yüksek olduðunda, ses seviye
göstergesi makul bir seviyeyi gösterse bile seste titreme olabilir.
• Atanabilir tuþlardan biri [Audio Level] (A 85) olarak ayarlandýðýnda, ses seviye göstergesini açmak ve
kapatmak için bu tuþa basabilirsiniz.
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Yerleþik Mikrofonun Düþük Filtresini Yapýlandýrma
1 [Int. Mic Low Cut] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [Int. Mic Low Cut]

[¡ Audio Setup]
[Audio Input]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Off]:
Normal koþullarda ses kaydý için.
[LC1]: Aslen kiþi sesi kaydý için.
[LC2]: Rüzgarlý ortamlarda (örneðin kumsalda veya bina yakýnlarýnda) dýþ
mekan çekimi yaparken rüzgarýn neden olduðu arka plan sesini
azaltmak için. Bu ayarý kullandýðýnýzda, bazý düþük frekanslý seslerin
rüzgar sesiyle baskýlanacaðýný unutmayýn.

Yerleþik Mikrofon Hassasiyetini Ayarlama
1 [Int. Mic Sensitivity] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [Int. Mic Sensitivity]

[Int. Mic Low Cut]
[Off]

[¡ Audio Setup]
[Audio Input]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Normal]: Normal koþullarda ses kaydý için.
[High]:
Yüksek ses seviyesinde (+6 dB) ses kaydý için.

Mikrofonun Parazit Azaltýcýsýný Etkinleþtirme
Yerleþik mikrofonla veya MIC terminaline baðlý bir harici mikrofonla kayýt
yaparken ses seviyesi çok yüksekse, mikrofon ses paraziti azaltýcýsýný
etkinleþtirin (yerleþik mikrofon: 12 dB; harici mikrofon (MIC terminal): 20
dB).
1 [MIC/Int. Mic Att.] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [MIC/Int. Mic Att.]
2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

[Int. Mic Sensitivity]
[Normal]

[¡ Audio Setup]
[Audio Input]
[MIC/Int. Mic Att.]
[Off]
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XLR Terminallerinden Ses Giriþini Kullanma
XLR terminalleri CH1 ve CH2'yi kullanarak, bir mikrofondan veya analog ses giriþ kaynaðýndan gelen sesi
birbirinden baðýmsýz þekilde iki ses kanalýna kaydedebilirsiniz.

70
Mikrofon ile Hat Giriþi Arasýnda Geçiþ Yapýlmasý

CH1/CH2

1 Ýstediðiniz kanalýn AUDIO IN düðmesini EXT. olarak ayarlayýn.

kadranlarý

2 Ýstediðiniz kanalýn XLR terminal düðmesini LINE veya MIC
konumuna getirin.
• Hayalet gücünde bir mikrofon elde etmek için düðmeyi bunun
yerine MIC+48V konumuna getirin. Hayalet gücünü açmadan
önce mikrofonu baðladýðýnýzdan emin olun. Hayalet gücünü
kapatýrken mikrofon baðlý kalmalýdýr.
• Tek bir kanala kayýt yapmak için XLR terminalini kullanacaksanýz
CH1 terminalini kullanýn.

CH1/CH2 ses
seviyesi
düðmeleri
XLR terminali
düðmeleri
CH1/CH2
AUDIO IN
düðmeleri

Ses Kanalýnýn Seçilmesi
Kameranýn hangi kanala ses kaydý yapacaðýný belirleyebilirsiniz.
1 [XLR Rec Channel] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [XLR Rec Channel]
2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[CH1]:
[CH1/CH2]:

Her kanala ayrý ayrý ses kaydý yapýlýr. CH1’e ses giriþi kanal
1’e kaydedilirken, CH2’ye ses giriþi kanal 2’ye kaydedilir.
CH1’e ses giriþi her iki kanala da kaydedilir. CH2’ye
yapýlan ses giriþi kaydedilmez.

[¡ Audio Setup]
[Audio Input]
[XLR Rec Channel]
[CH1]

ÖNEMLİ
• Hayalet gücünü desteklemeyen bir mikrofonu veya cihazý baðlarken, XLR terminal düðmesini sýrasýyla MIC veya
LINE konumuna ayarladýðýnýzdan emin olun. Düðme MIC+48V olarak ayarlanýrsa, cihaz veya mikrofon hasar
görebilir.

D163_E_Chap_03.fm Page 71 Monday, January 28, 2013 1:02 AM

Ses Kaydý

XLR Terminallerinden Ses Seviyesinin Ayarlanmasý
XLR terminallerine ses kaydý için ses kayýt seviyesini her bir kanal için ayrý ayrý otomatik veya manuele
ayarlayabilirsiniz.
Otomatik Ses Seviyesi Ayarý

CH1/CH2
ses seviyesi düðmeleri

Kameranýn ilgili kanalýn ses seviyesini otomatik olarak ayarlamasý için istediðiniz
kanalýn ses seviyesi düðmesini A (otomatik) konumuna ayarlayýn.
NOTLAR
• Hem CH1 hem de CH2 ayný ses giriþine (harici mikrofon veya harici hat giriþi)
ayarlandýðýnda, ses seviyesi otomatik olarak ayarlanmýþsa, ses seviyesi ayarýný
her iki kanalla da baðlamak için [¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [XLR
ALC Link] kullanabilirsiniz.

Manuel Ses Seviyesi Ayarý

CH1/CH2
kadranl

Her bir kanalýn ses seviyesini -G ila 18 dB aralýðýnda manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.
1 Ýstediðiniz kanalýn ses seviyesi düðmesini M olarak ayarlayýn.
2 Ses seviyesini ayarlamak için ilgili
kadranýný çevirin.
• Referans olmasý açýsýndan 0, -G'ye 5, 0 dB'ye ve 10, +18 dB'ye
karþýlýk gelir.
• Bir kýlavuz olmasý açýsýndan ses kayýt seviyesini öyle bir þekilde ayarlayýn
ki, ekrandaki ses seviyesi ölçeri nadiren 18 dB iþaretinin sað tarafýna (20
dB iþaretinin bir iþaret yaný) geçebilsin.
• Koruyucu kapaðýnýn kapatýlmasý ses kontrollerinin yanlýþlýkla
deðiþtirilmesini önler.

CH1/CH2
ses
seviyesi

NOTLAR
• En az bir kanal manuel ses seviye ayarýna getirilirse, ses titremelerini
engellemek için ses patlamasý önleyiciyi de etkinleþtirebilirsiniz. Bu özellik
etkinleþtirildiðinde, ses giriþi sinyalleri -6 dBFS’yi aþtýðýnda ses patlamasý
önleyici oluþan genliði önler. [¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [Limiter] ayarýný kullanýn.
• Ses seviyesini ayarlarken kulaklýk kullanýlmasýný öneririz. Giriþ seviyesi çok yüksek olduðunda, ses seviye
göstergesi makul bir seviyeyi gösterse bile seste titreme olabilir.
• Atanabilir tuþlardan biri [Audio Level] (A 85) olarak ayarlandýðýnda, ses seviye göstergesini açmak ve
kapatmak için bu tuþa basabilirsiniz.
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Mikrofonun Hassasiyetinin Ayarlanmasý
XLR terminal düðmesi MIC veya MIC+48V olarak ayarlanmýþsa, mikrofonun hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.
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1 Ýstediðiniz XLR terminalinin hassasiyet alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [XLR1 Mic Trimming] veya [XLR2 Mic Trimming]
2 Ýstediðiniz seviyeyi belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Mevcut Hassasiyet Seviyeleri
+12 dB

+6 dB

0 dB

-6 dB

[¡ Audio Setup]

-12 dB

[Audio Input]
[XLR1 Mic Trimming]
[XLR2 Mic Trimming]
[0 dB]

Mikrofonun Parazit Azaltýcýsýnýn Etkinleþtirilmesi
XLR terminal düðmesi MIC veya MIC+48V olarak ayarlanýrsa, mikrofonun
parazit azaltýcýsý (20 dB) etkinleþtirilebilir.
1 Ýstediðiniz XLR terminalinin mikrofon paraziti azaltýcý alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [XLR1 Mic Att.] veya [XLR2 Mic
Att.]
2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

[¡ Audio Setup]

[Audio Input]
[XLR1 Mic Att.]
[XLR2 Mic Att.]
[Off]

Sesin Kulaklýklarla Dinlenmesi
Kayýtlý sesi kontrol etmek için kulaklýklarý* × (kulaklýk) terminaline baðlayýn.
Kulaklýk ses seviyesini [¡ Audio Setup] > [Audio Output] >
[Headphone Volume] ayarýyla yapabilirsiniz.

× (kulaklýk)
terminali

* 50,00 Hz kayýtlar için piyasadan temin edebileceðiniz 3 metreden daha kýsa kablolu
kulaklýklarý kullanýn.

NOTLAR
• Atanabilir bir tuþu [Headphone +], [Headphone -], [Speaker +] veya
[Speaker -] (A 85) konumuna ayarlarsanýz, menüyü kullanmadan bu
tuþa basarak kulaklýðýn ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
• Ses takibi yaparken, ses sinyalini video sinyaliyle senkronize etmeyi
seçebilir veya sesi gerçek zamanlý takip edebilirsiniz. [¡ Audio Setup]
> [Audio Output] > [Monitor Delay] ayarýný kullanarak yöntemi seçin.
Gerçek zamanlý izleme esnasýnda kýsmi bir gecikme yaþanacaðýný unutmayýn. Ancak, ayardan baðýmsýz olarak,
kayýtlý ses ve video sinyalleri senkronize edilir.
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Renk Çubuklarý/Ses Referans Sinyali
Kameranýn renk çubuklarý ve 1kHz ses referans sinyali üretip kaydetmesini ve bunlarý HDMI OUT terminali, AV
OUT terminali ve × (kulaklýk) terminali (sadece ses baþvuru sinyali) çýkýþ yapmasýný saðlayabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

Renk Çubuklarýnýn Kaydedilmesi
Mevcut renk çubuðu tipleri kameranýn sistem frekansý ayarýna baðlýdýr.
[System Frequency] ayarý [59.94 Hz] konumuna ayarlandýðýnda, SMPTE
standard-definition renk çubuklarý ve ARIB multi-format HDTV renk
çubuklarý arasýnda seçim yapabilirsiniz. [System Frequency] ayarý [50.00
Hz] konumuna ayarlandýðýnda, EBU renk çubuklarý ve SMPTE standarddefinition renk çubuklarý arasýnda seçim yapabilirsiniz.

1 Renk çubuklarý [Type] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [Color Bars] > [Type]

2 Renk çubuðu tipini seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 Renk çubuklarýný etkinleþtirmek için [Enable] alt menüsünü açýn.
[~ Camera Setup] > [Color Bars] > [Enable]

4 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• START/STOP tuþuna basýldýðýnda, seçilen renk çubuklarý ekranda
görüntülenir ve kaydedilir.
• Kameranýn kapatýlmasý veya iþlem modunun
olarak
deðiþtirilmesi renk çubuklarýný devre dýþý býrakýr.

[~ Camera Setup]
[Color Bars]
[Type]
[SMPTE] veya [EBU]*
* Satýn alýnan ülkeye/bölgeye baðlýdýr.

[~ Camera Setup]
[Color Bars]
[Enable]
[Off]

NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan birini [Color Bars] (A 85) seçeneðine ayarlarsanýz, bu tuþa basarak renk çubuklarýný
etkinleþtirebilir veya devre dýþý býrakabilirsiniz.

Ses Referans Sinyalinin Kaydedilmesi
Kamera renk çubuklarýyla 1 kHz ses referans sinyali çýkýþý yapabilir.

1 [1 kHz Tone] alt menüsünü açýn.

[¡ Audio Setup]
[Audio Input]

[¡ Audio Setup] > [Audio Input] > [1 kHz Tone]

2 Ýstediðiniz seviyeyi belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kullanýlabilir seviyeler -12 dB, -18 dB ve -20 dB’dir.
• Sinyali kapatmak için [Off] seçimi yapýn.
• Sinyalin seçilen seviyede çýkýþý olur ve START/STOP tuþuna basýlýnca
kaydedilir.

[1 kHz Tone]
[Off]
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Video Kapsamlarý
Kamera odaklanmanýza yardýmcý olmak için bir basitleþtirilmiþ dalga biçimi monitör veya arka monitör* görüntüler.
Video kapsamlarý yalnýzca LCD ekranda gösterilir. Bunlar vizörde veya harici monitörde gösterilmez.
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* Arka monitör resmin genelindeki odaða bakar ve sonuçlarý bir dalga biçimi þeklinde görüntüler. Arka monitör sadece
modunda kullanýlabilir.

Video Kapsamýnýn Görüntülenmesi
Ýþlem modlarý:

WFM tuþuna basýn.
• Dalga biçimi monitör, ekranýn sað alt kýsmýnda bir pencerede görünür.
• Video kapsamlarýný aþaðýda belirtilen sýrada etkinleþtirmek için WFM
tuþuna üst üste basýn.
Dalga biçimi monitör  Arka monitör*  Kapalý
• Alternatif olarak, video kapsamlarýný görüntülemek için [w Other
Functions] > [WFM (LCD)] > [Setting] ayarýný kullanabilirsiniz. Dalga
biçimi monitör için [WFM] veya arka monitör için [Edge Mon.]* seçimi
yapýn.
*

modunda kullanýlamaz.

Dalga Biçimi Monitörün Yapýlandýrýlmasý
Kameranýn dalga biçimi monitör iþlevinde 5 mod vardýr. Gain ayarý da
deðiþtirilebilir.

[w Other Functions]
[WFM (LCD)]

Ýþlem modlarý:
[Waveform Monitor]

1 [Waveform Monitor] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [WFM (LCD)] > [Waveform Monitor]

[Line]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Gain deðiþikliði yapmaya ihtiyacýnýz yoksa, 3. ve 4. adýmlarý uygulamanýz gerekmez.

3 Dalga boyu monitör için [Gain] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [WFM (LCD)] > [Gain] ([Waveform Monitor] altýnda)

4 [1x] veya [2x] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Line]:
[Line+Spot]:
[Field]:
[RGB]:
[YPbPr]:

Dalga biçimi monitörü hat görüntüleme moduna ayarlar.
Kýrmýzý çerçeve içindeki alanýn dalga biçimi, [Line] modu dalga biçiminin en üst kýsmýnda kýrmýzý renkte
görüntülenir.
Dalga biçimi monitörü alan görüntüleme moduna ayarlar.
Bir RGB parade kapsamý gibi iþlev görür.
Bir YPbPr parade kapsamý gibi iþlev görür.
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Arka Monitörün Yapýlandýrýlmasý

[w Other Functions]

Bu video kapsamýný kullanarak daha net odaklanma elde edebilirsiniz.
Diðer odaklanma yardýmcýsý iþlevlerle birlikte arka monitörü kullanabilirsiniz
(A 60). Arka monitörde 2 mod seçeneði vardýr.
Ýþlem modlarý:
1 [Edge Monitor] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [WFM (LCD)] > [Edge Monitor]

[WFM (LCD)]
[Edge Monitor]
[Type 1]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Gain deðiþikliði yapmaya ihtiyacýnýz yoksa, 3. ve 4. adýmlarý uygulamanýz gerekmez.

3 Arka monitör için [Gain] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [WFM (LCD)] > [Gain] ([Edge Monitor] altýnda)

4 Ýstediðiniz gain deðerini seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Type 1]: Resmin tamamýndaki odaklanmayý gösteren dalga biçimi yeþil renkte görüntülenir. Buna ek olarak, üç kýrmýzý
çerçeve içindeki alanýn dalga biçimi, bir önceki dalga biçiminin en üstünde kýrmýzý renkte görüntülenir.
[Type 2]: Bu mod, [Line+Spot] modundaki dalga biçimi monitörle arka monitörü görüntüler. Dalga biçimi monitör sol
tarafta yeþil renkte görünürken, arka monitör sað tarafta mavi renkte görünür. Kýrmýzý çerçeve içindeki alanýn
dalga biçimi, arka monitör dalga biçiminin en üst kýsmýnda kýrmýzý renkte görüntülenir.
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Kaydýn Gözden Geçirilmesi

Kaydýn Gözden Geçirilmesi
Kamera

modundayken, kaydedilen en son klip gözden geçirilebilir.
[w Other Functions]
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Ýþlem modlarý:
[Rec Review]

1 Gözden geçirme süresini ayarlamak için [Rec Review] alt
menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Rec Review]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 Kaydý tamamladýktan sonra u tuþuna basýn.
• Kaydedilen en son klip, seçilen süre boyunca sessiz olarak izlenir.
[Ekranýn üst kýsmýnda [Ð REVIEW] simgesi görüntülenir.
• Klibi gözden geçirmeyi durdurmak için CANCEL tuþuna basýn ve
kamerayý tekrar kayýtta duraklatma moduna geçirin.
• Klip izlemesi tamamlandýktan sonra, kamera kayýtta duraklatma
moduna geri döner.
Seçenekler
[Entire Clip]:
[Last 4 sec]:

Klibin tamamýný gözden geçirmenizi saðlar.
Klibin sadece son 4 saniyesini gözden geçirmenizi saðlar.

NOTLAR
• Ön kayýt modu etkinleþtirildiðinde (A 77) klibi gözden geçiremezsiniz.
• Kamera kayýt sýrasýnda SD kartý deðiþtirmiþse, klip izlemesini en son
kaydedilen SD karttan baþlatýr.

[Entire Clip]
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Ön Kayýt Modu
Ön kayýt modu etkinleþtirildiðinde kamera geçici belleðe yaklaþýk 3 saniye boyunca kesintisiz kayýt yapmaya
baþlar ve START/STOP tuþuna basýldýðýnda, tuþa basýlmadan önce kaydedilen yaklaþýk 3 saniyelik klip de kayda
alýnýr. Bu özellikle kayda ne zaman baþlayacaðýnýzý tahmin edemediðiniz zaman kullanýþlýdýr.
Ýþlem modlarý:

1 [Pre Rec] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Pre Rec]

2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

[w Other Functions]
[Pre Rec]

• Ekranýn üst kýsmýnda [PRE REC STBY] simgesi görüntülenir.

3 Kaydý baþlatmak için START/STOP tuþuna basýn.

[Off]

• Arka ve ön iþaret lambalarý yanar.
• Kayýt sýrasýnda [PRE REC STBY], [Ü PRE REC] ile deðiþir.

4 Kaydý durdurmak için tekrar START/STOP tuþuna basýn.
• Kamera START/STOP tuþuna basýlmadan önce yapýlan yaklaþýk 3 saniyelik video ve ses kaydýný içeren klip
kaydý yapar.
• Ýþaret lambasý söner ve ekranýn üst kýsmýnda [PRE REC STBY] öðesi görüntülenir.
NOTLAR
• Ön kayýt modu sýrasýnda kamera yaklaþýk 1 saat boyunca kayýtta duraklatma modunda bekletilirse bir mesaj
görüntülenir (A 146). Yaklaþýk 1 dakika sonra, ön kayýt otomatik olarak devre dýþý býrakýlýr.
• Ön kayýt modu çift yuvalý kayýtta, son klibin silinmesi veya kaydýn gözden geçirilmesinde kullanýlamaz.
• Ön kayýt modundayken, süre kodu, önceki ayardan baðýmsýz olarak [Free Run] (A 63) ilerleme modunda
kaydedilir. Kaydedilen süre koduna START/STOP tuþuna basmadan önce yapýlan yaklaþýk 3 saniyelik deðer de
dahildir. Özel kayýt modu devre dýþý býrakýldýðýnda, ilerleme modu bir önceki ayarýna geri döner.
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Ön Kayýt Modu
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4

Özelleþtirme

79

Atanabilir Tuþlar
Kamerada çeþitli iþlevler için atayýp rahatlýkla kullanabileceðiniz 15* tuþ vardýr. Sýk kullanýlan iþlevleri atayarak bu
iþlevlere tek bir tuþa basarak hýzlý bir þekilde eriþebilirsiniz. Atanabilir tuþ 7, sap ünitesi üzerindedir. Dolayýsýyla
bunun kullaným durumu kullanýlan kamera yapýlandýrmasýna baðlýdýr.
*

modunda, atanabilir tuþlardan sadece 7 ila 15 arasýndakiler kullanýlabilir.

Ýþlem modlarý:

(sap ünitesi üzerinde)

Atanmýþ Ýþlevlerin Deðiþtirilmesi
1 [Assign Button] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Assign Button]

[w Other Functions]
[Assign Button]

2 Deðiþtireceðiniz tuþu seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kullanýlabilir iþlevlerin bir listesi görüntülenir.
• Hýzlý baþvuru özelliði her bir atanabilir tuþ için varsayýlan ayarlarý
gösterir. Kamera/sap ünitesi üzerindeki 7 ila 15 arasýndaki atanabilir
tuþlara iliþkin etiketler bunlarýn varsayýlan deðerlerini gösterir.
Varsayýlan olarak 1 ila 6 arasýndaki tuþlara atanmýþ bir iþlev bulunmaz.

3 Ýstediðiniz iþlevi seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [User Setting (NONE)] seçimi yapýlýrsa, menü turuncudan maviye
dönerek size kaydetmek üzere bir menü ayarý seçmekte olduðunuzu
gösterir. Bir menü ayarýný kaydetmek için prosedüre devam edin:
Diðer durumda, prosedürün devamýný uygulamanýz gerekmez.

[1 to 6 (NONE)]
[7 MAGN.]
[8 MAGN.]
[9 PEAKING]
[10 ZEBRA]
[11 WFM]
[12 PUSH AUTO IRIS]
[13 ISO/GAIN]
[14 SHUTTER]
[15 ONE-SHOT AF]
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Atanabilir Tuþlar

4 Kaydetmek istediðiniz menü ayarlarýný bulmak için gezinin ve sonra joystick tuþuna basýn.

80

• Seçilen menü ayarý, özelleþtirilebilir slota ve atanabilir tuþa kaydedilir.
• [User Setting (NONE)] yerine seçilen menü ayarýnýn adý listelenir ve özelleþtirilebilir slot
iþaretlenir.

simgesi ile

NOTLAR
• Atanabilir tuþlar için hangi iþlevlerin ayarlandýðýný görmek için iki [Assign Button] durum ekranýna (A 136)
bakabilirsiniz.
• [w Other Functions] >[Reset] > [Assignable Buttons] iþlevini kullanarak diðer kamera ayarlarý üzerinde bir
deðiþiklik olmadan sadece atanabilir tuþlara atanan iþlevleri sýfýrlayabilirsiniz. Tüm atanabilir tuþlar varsayýlan
iþlevlerine geri çevrilir.

Atanabilir Tuþun Kullanýlmasý
Tuþlardan birine bir iþlev atandýktan sonra, iþlevi etkinleþtirmek için tuþa basýn. Bazý iþlevler için bir seçenekler
menüsü görüntülenebilir. Bu durumda, istediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Atanabilir Ýþlevler

Ýþlevler
modu ve
tabloya baþvurun.

modunda ayrý ayrý ayarlanabilir. Atanabilir iþlevler ve mevcut modlar için aþaðýdaki

Ýþlev adý

A

Açýklama

[ONE-SHOT AF]

Kamera otomatik olarak sadece bir kez odaklanýr (Tek çekim AF iþlevi).

Ü

–

64

[PUSH AUTO IRIS]

Kamera diyaframý otomatik olarak ayarlar (f/stop).

Ü

–

60

[Iris +]

Diyaframý açar.

Ü

–

[Iris -]

Diyaframý kapatýr.

Ü

–

[AE Shift +]

Pozu parlak tarafa doðru telafi eder.

Ü

–

[AE Shift -]

Pozu karanlýk tarafa doðru telafi eder.

Ü

–

[Backlight]

[Backlight] ýþýk ölçüm seçeneðini açar/kapatýr.

Ü

–

[Spotlight]

[Spotlight] ýþýk ölçüm seçeneðini açar/kapatýr.

Ü

–

[ISO/GAIN]

ISO hýzý veya gain deðerini vurgulayarak ayarlanabilmesini saðlar.

Ü

–

56

[SHUTTER]

Enstantane hýzýný vurgulayarak ayarlanabilmesini saðlar.

Ü

–

53

[View Assist.]

Görüntüleme yardýmcýsýný açar/kapatýr.

Ü

–

91

[PEAKING]

Pikleme özelliðini açar/kapatýr.

Ü

–

66

[ZEBRA]

Zebra deseni özelliðini açar/kapatýr.

Ü

–

68

[WFM]

Video kapsamlarýný aþaðýdaki sýrayla etkinleþtirir:
Dalga biçimi monitör  Arka monitör (sadece

Ü

Ü
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[MAGN.]

Büyütme özelliðini açar/kapatýr.

Ü

–

66

[Color Bars]

Renk çubuklarýný açar/kapatýr.

Ü

–

79

[Markers]

Ekran iþaretleyicilerini açar/kapatýr.

Ü

–

67

[LCD Setup]

[LCD Setup] alt menüsünü açar.

Ü

Ü

[VF Setup]

[VF Setup] alt menüsünü açar.

Ü

Ü

[LCD/VF B&W]

LCD’nin ve vizörün Siyah/Beyaz (S/B) modunu açar/kapatýr.

Ü

Ü

33

[Onscreen Display]

Ekran göstergelerinin kameranýn terminallerinden gelen video çýkýþýna (hem HD hem de
SD video çýkýþý) dahil edilme iþlevini açar/kapatýr.

Ü

Ü

114

[Time Code]

[Time Code] alt menüsünü görüntüler.

Ü

–

69

[Time Code Hold]*

Süre kodunu beklemeye alýr veya devam ettirir.

Ü

Ü

70

[Headphone +]

Kulaklýðýn ses seviyesini artýrýr.

Ü

Ü

[Headphone -]

Kulaklýðýn ses seviyesini azaltýr.

Ü

Ü

modu)  Kapalý

59
60
61

33
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Atanabilir Tuþlar

Ýþlev adý

A

Açýklama

[Speaker +]

Yerleþik hoparlörün ses seviyesini artýrýr.

–

Ü

[Speaker -]

Yerleþik hoparlörün ses seviyesini azaltýr.

–

Ü

[Audio Output CH]

Ses çýkýþ kanalýný deðiþtirir.

Ü

Ü

115

[Audio Level]

Ses seviyesi ölçeri açar/kapatýr.

Ü

Ü

74, 77

[Photo]*

Bir fotoðraf kaydeder.

Ü

Ü

119

[Fan]

Soðutma fanýnýn çalýþma biçimini her zaman açýk seçeneði ile otomatik seçeneði
arasýnda deðiþtirir.

Ü

–

36

[My Menu]

Özelleþtirilmiþ [My Menu] alt menüsünü açar.

Ü

–

28

[Initialize Media]

[Initialize Media] alt menüsünü açar.

Ü

Ü

40

[User Setting
(NONE)]*

Özelleþtirilebilir slot. Tuþu kaydetmek istediðiniz herhangi bir menü ayarýna atayýn.

Ü

Ü

–

* Sadece bir tuþa atanarak kullanýlabilecek iþlev.
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Resimle iliþkili ayarlara önayar yapabilirsiniz (A 85). Maksimum seviyede kontrol sahibi olmak için her ayarda ayrý
ayrý deðiþiklik yapabilir veya gama eðrisini ve beyaz ayarý geçiþini ayarlamak için daha sezgisel bir grafik arayüzü
kullanabilirsiniz (A 90). Ýstediðiniz ayarlarý tercihlerinize göre ayarladýktan sonra, tüm ayar setini bir özel resim
dosyasý olarak kameraya veya SD karta kaydedebilirsiniz. Ýlerde istediðiniz bir zamanda geçerli ayarlarý seçmiþ
olduðunuz önayarlarla deðiþtirmek için dosyayý geri yükleyebilirsiniz. Hatta [w Other Functions] > [Photos] >
[Add / File] ayarýný kullanarak özel resim dosyasý ayarýný SD karta kayýtlý fotoðraflara gömebilirsiniz.
Kameraya en fazla 9 farklý özel resim ayarý dosyasý ve bir SD kartýna en fazla 20 özel resim ayarý dosyasý
kaydedebilirsiniz. Özel resim dosyalarý kamera ve SD kart arasýnda kopyalanabilir.
Eski model Canon kameralarla oluþturulmuþ özel resim dosyalarý bu kamerayla uyumlu deðildir. Bu kamerayla
oluþturulmuþ özel resim dosyalarý sadece diðer C100 kameralarla uyumludur.
Ýþlem modlarý:

Özel Resim Dosyalarýnýn Seçilmesi
Ayarlarýný kayýtlarýnýza uygulamak veya düzenlemek, yeniden adlandýrmak,
korumaya almak veya aktarmak için bir özel resim dosyasý seçin. [~
Camera Setup] >
[/ CCINEMA Locked] seçeneði [On] olarak ayarlandýðýnda, özel resim
menüsüne eriþilemez ve özel resim dosyalarý kullanýlamaz.

1 CUSTOM PICTURE tuþuna basýn.
• Özel resim menüsü yeniden görüntülenir. Geçerli durumda seçilmiþ
olan dosya - simgesi yanýnda görüntülenir veya seçili dosya yoksa
[Off] olur.

2 [- / Select File] seçimi yapýn ve joystick tuþuna basýn.
3 Özel resim dosyasýnýn konumunu seçin ve sonra joystick tuþun
basýn.
• [Camera] seçimi yaparak kamerada kayýtlý bir özel resim dosyasýný
uygulayýn veya [*A] ya da [*B] seçimi yaparak ilgili SD kartýndaki özel resim dosyasýný uygulayýn.
• [*A] ve [*B] seçenekleri sadece SD kartýna önceden bir özel resim dosyasý kaydedilmiþse görüntülenir.

4 Ýstediðiniz dosyayý seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Bir özel resim ayarý uygulamadan kaydetmek için [Off] seçimi yapýn.
• Dosyadaki ayarlarý uygulamak için özel resim menüsünden çýkmak üzere CUSTOM PICTURE tuþuna basýn.
Seçilen özel resim dosyasýný temsil eden bir simge ekranýn sol tarafýnda görüntülenir.
• Dosyada baþka iþlemler gerçekleþtirmek için aþaðýdaki prosedürlerle devam edin.
Önayarlý Özel Resim Dosyalarý
Varsayýlan olarak, kamerada dosya yuvasý [C7] ile [C9] aralýðýnda bulunan özel resim dosyalarý korumaya alýnmýþtýr.
Dosyayý düzenlemek için korumayý kaldýrýn (A 83). Aþaðýdakiler önayarlý dosyalarýn ne zaman kullanýlacaðýný
açýklar.
[C7: EOS Std.]: Resim stili [Standard] seçeneðine ayarlanmýþ bir EOS dijital SLR kamerasý ile elde edilebilecek
görüntü kalitesini ve görünümü (yüksek kontrast, canlý renkler) üretir.
[C8: Wide DR]: Post prodüksiyon iþleminde gerekmese de çok geniþ dinamik menzilli bir gama eðrisi ve uygun
renk matriksini uygular.
[C9: CINEMA]: Canon Log gamma ve renk matriksi seçeneklerini kullanarak olaðanüstü bir dinamik menzil ve
post prodüksiyonda iþlemeye uygun bir görüntü sunar.
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Özel Resim Dosyasýnýn Ayarlarýnýn Düzenlenmesi
Bu prosedür görüntü üzerinde maksimum düzeyde kontrol sahibi olmak istediðinizde özel resim dosyalarýný nasýl
deðiþtirebileceðinizi ayrýntýlý bir þekilde tarif eder. Kamera ayrýca, basitleþtirilmiþ bir grafik arayüzünü kullanarak
sadece gama eðrisi ve beyaz ayarlarýný yapmanýn daha kolay ve sezgisel yolunu sunar (A 90).

1 Bir dosya seçtikten sonra [

/ Fine Tuning] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

2 Bir ayarý seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 Ayarý istediðiniz seviyeye getirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Çeþitli ayarlarla ilgili ayrýntýlar için Mevcut Özel Resim Ayarlarý (A 85) konusuna bakýn.
• Gerekirse diðer adýmlar için adým 2 ve 3'ü tekrarlayýn.

4 Özel resim menüsünden çýkmak ve yeni özel resim ayarlarýný uygulamak için CUSTOM PICTURE
tuþuna basýn.

Geçerli dosya ayarlarýnýn varsayýlan deðerlerine
sýfýrlanmasý

[

1 Bir dosya seçtikten sonra, [Protect] alt menüsünü açýn.
[

/ Fine Tuning]
[Reset]

/ Fine Tuning] > [Reset]

2 Ýstediðiniz varsayýlan deðeri seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• [NEUTRAL] seçimi yaparak nötr varsayýlan deðerlere (özel resim ayarý kullanmamakla eþdeðer) sýfýrlayýn veya
örneðin bunlarý daha ileri düzeyde düzenlemenin bir baþlangýç adýmý olarak bu preset ayarlarýný kopyalamak
istiyorsanýz, preset ayarlarýndan birini ([CINEMA], [Wide DR] veya [EOS Std.]) seçin.

3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.

Özel Resim Dosyalarýnýn Yeniden Adlandýrýlmasý
1 Bir dosya seçtikten sonra, [Rename] alt menüsünü açýn.
[ / Fine Tuning] > [Rename]

[

/ Fine Tuning]
[Rename]

• Geçerli dosya adýný, ilk karakteri üzerinde turuncu bir çerçeveyle
gösteren bir ekran görüntülenir.

2 Joystick tuþunu yukarý/aþaðý yönde iterek bir alfasayýsal karakter veya sembol seçin ve sonra
joystick tuþuna basarak sonraki alana geçin.
• Diðer alanlarýn adýný da ayný þekilde deðiþtirin.

3 [Set] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný
uygulayýn.

Özel Resim Dosyalarýnýn Korumaya Alýnmasý
Bir özel resim dosyasýný korumaya alýnmasý kazara silinmesini önler.

1 Bir dosya seçtikten sonra, [Protect] alt menüsünü açýn.
[ / Fine Tuning] > [Protect]

[

/ Fine Tuning]
[Protect]
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2 [Protect] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Özel resim menüsünde, dosya adý yanýnda i simgesi görüntülenir.
• Koruma ayarlarýný kaldýrmak için bunun yerine [Unprotect] seçimi yapýn.

84

3 Özel resim menüsünden çýkmak ve seçili özel resim ayarlarýný uygulamak için CUSTOM PICTURE
tuþuna basýn.

Özel Resim Dosyalarýnýn Aktarýlmasý
Özel resim dosyalarýný kamera ve SD kart arasýnda aktarabilirsiniz. Özel resim dosyasý kamera içindeyse,
gerçekleþtirmek istediðiniz iþleme baðlý olarak [Copy To *] veya [Load From *] seçimi yapabilirsiniz. Benzer
þekilde, özel resim dosyasý SD kartýndaysa, [Copy To Cam.] veya [Load From Cam.] seçimi yapabilirsiniz. Özel
resim dosyalarý bir SD kartýndan diðerine doðrudan kopyalanamaz.
Dosyanýn Kameradan SD Kartýna Kopyalanmasý
1 Kamerada bir dosya seçimi yaptýktan sonra [Copy To *] alt menüsünü
açýn.
[+ / Transfer File] > [Copy To *]

[+ / Transfer File]
[Copy To *]

2 [*A] veya [*B] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 SD kartýnda dosyayý altýna kaydettiðiniz dosya slotunu açýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kullanýlabilir dosya slotlarý varsa dosyayý, dosyayý uygun ilk slota kaydetmek için [New File] seçimi
yapabilirsiniz.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Geçerli durumda seçilen dosya, bu slottaki dosyanýn üzerine yazýlarak SD kartýnda seçilen slota kaydedilir.
Doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
5 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný uygulayýn.
Kameradaki Dosyanýn SD Kartýndaki Dosyayla Deðiþtirilmesi
1 Kamerada deðiþtirmek üzere bir dosya seçtikten sonra, [Load From *]
alt menüsünü açýn.
[+ / Transfer File] > [Load From *]

[+ / Transfer File]
[Load From *]

2 [*A] veya [*B] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 Kameraya aktarmak istediðiniz dosyayý seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• SD kartýndaki dosya kameradaki bir dosyanýn üzerine yazýlýr. Doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick
tuþuna basýn.
5 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný uygulayýn.
Dosyanýn SD Kartýndan Kameraya Kopyalanmasý
1 SD kartýnda bir dosya seçtikten sonra, [Copy To Cam.] alt menüsünü
açýn.
[+ / Transfer File] > [Copy To Cam.]

[+ / Transfer File]
[Copy To Cam.]

2 Dosyayý altýna kaydettiðiniz dosya slotunu açýn ve sonra joystick tuþuna
basýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Geçerli durumda seçilen dosya, kameradaki seçili slotta bulunan dosyanýn üzerine yazýlarak bu slota
kopyalanýr. Doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
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4 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný uygulayýn.
SD Kartýndaki Dosyanýn Kamerada Dosyayla Deðiþtirilmesi

[+ / Transfer File]

1 SD kartýnda deðiþtirmek üzere bir dosya seçtikten sonra, [Load from
Cam.] alt menüsünü açýn.
[+ / Transfer File] > [Load From Cam.]

[Load From Cam.]

2 SD karta aktarmak istediðiniz dosyayý seçin ve sonra SET tuþuna basýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kameradaki dosya SD kartýndaki dosyanýn üzerinde yazýlýr. Doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick
tuþuna basýn.
4 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný uygulayýn.
NOTLAR
• Bir fotoðrafa gömülü özel bir resim dosyasýný kameraya kopyalayabilirsiniz (A 125).

Mevcut Özel Resim Ayarlarý
Aþaðýdakiler kullanýlabilir ayarlardýr. Seçilen özel ayar dosyasý bulunmasa bile, varsayýlan ayarlar resme uygulanýr.

[Gamma]
Gama eðrisi görüntünün genel görünümünde deðiþiklik yapar. Genel olarak bu, [Color Matrix] altýndaki [Select] ile
ayný ayar olmalýdýr. (Varsayýlan: [Normal 1]).
[Normal 1] ila [Normal 4]: Bu ayarlar, görüntünün bir TV monitöründe izlenmesi için uygundur. [Normal 2]
ayarýndaki vurgular, [Normal 1] ayarýndakinden daha parlaktýr. [Normal 3] (ITU-R BT.709
standardý) ve [Normal 4] ayarlarý için gama eðrisinin alt kýsýmlarýndaki karanlýk tonlar,
[Normal 2] ayarýndakinden daha belirgindir.
[Cine 1] veya [Cine 2]: Sinema hissi veren ve sinematik tonlarda bir resim üreten bir gamma eðrisi için [Cine 1]
ayarýný kullanýn. [Cine 2] ayarýnýn kontrastý [Cine 1] ayarýndan daha yumuþaktýr ancak bu
ayar da sinema benzeri bir resim elde etmek için uygundur.
[EOS Std.]:
Bu gamma eðrisi, resim stili [Standard] seçeneðine ayarlanmýþ bir EOS dijital SLR
kamerasý ile elde edilebilecek görüntü kalitesini ve görünümü (yüksek kontrast, canlý
renkler) üretir.
[Wide DR]:
Bir HDTV'de izlemek için optimize edilmiþ, daha geniþ dinamik aralýklý bir gama eðrisi
uygular.
[Canon Log]:
Olaðanüstü bir dinamik menzil elde edilmesi için logaritmik bir gamma eðrisi uygular.
Post prodüksiyonda görüntü iþlemesi gerektirir.
Gamma

Canon log
Cine 1
Cine 2

Çýkýþ

Çýkýþ

Normal 2/3/4

Normal 1
Wide DR Gamma
Canon Log

Normal 4
Normal 3
Normal 1/2

Giriþ

Giriþ
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[Black]

[Master Black]
Siyah renkteki renk daðýlýmýný düzeltir.
[Red]: -50 ila 50 (Varsayýlan: ±0)
[Green]: -50 ila 50 (Varsayýlan: ±0)
[Blue]: -50 - 50 (Varsayýlan: ±0)

[Black Gamma]
Gama eðrisinin alt kýsmýný (görüntüdeki koyu alanlar) kontrol eder. [Gamma] seçeneði [Wide DR] veya [Canon
Log] olarak ayarlandýðýnda, bu ayarýn resim üzerinde hiçbir etkisi olmaz.
[Level]: Gama eðrisinin alt kýsmýný arttýrýr veya azaltýr. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Range]: Karanlýk alanlarýn etkileneceði aralýðý belirler. Bu ayar, -5 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: ±0)
[Point]: Gama eðrisinin alt kýsmýnýn þeklini belirler. Bu ayar, -1 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
Siyah Gamma

Çýkýþ

86

Siyah seviyesini ve siyah rengin daðýlýmýný kontrol eder.
[Master Pedestal]
Master pedestal (ana görünüm), siyah seviyesini azaltýr veya arttýrýr. Yüksek deðer kullanýldýkça karanlýk alanlar
aydýnlanýr ancak kontrast düþer. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)

Nokta

Giriþ

[Low Key Satur.]
Karanlýk alanlardaki renk doygunluðunu ayarlar.
[Enable]: Ayarý etkinleþtirir veya devre dýþý býrakýr. (Varsayýlan: [Off])
[Level]: Karanlýk alanlarda renk doygunluðunu belirler. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)

[Knee]
Gama eðrisinin üst kýsmýný (görüntüdeki vurgular) kontrol eder. Vurgularý baskýlayarak görüntü parçalarýnýn aþýrý
pozlanmasýný önleyebilirsiniz. [Gamma] seçeneði [Wide DR] veya [Canon Log]olarak ayarlandýðýnda, bu ayarýn
resim üzerinde bir etkisi olmaz.
[Enable]:
Ayarý etkinleþtirir veya devre dýþý býrakýr. (Varsayýlan: [On])
[Slope]:
Gamma eðrisinin diz noktasý üzerindeki eðimini belirler. Bu ayar, -35 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: ±0)
[Point]:
Gama eðrisinin diz noktasýný ayarlar. Bu ayar, 50 ila 109 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 95)
[Saturation]: Vurgulamalardaki renk doygunluðunu ayarlar. Bu ayar, -10 ila 10 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
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Diz Eðimi

Diz Noktasý

Çýkýþ

Çýkýþ

87

Giriþ

Giriþ

[Sharpness]
Çýkýþ netliðini ve kayýt sinyalini ayarlar.
[Level]:
Netlik seviyesini ayarlar. Bu ayar, -10 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[H Detail Freq.]: Yatay netliðin, netliði arttýran merkezi frekansýný belirler. Yüksek frekans deðerler ayarlanýrsa netlik
de artar. Bu ayar, -8 ila 8 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Coring]:
Yüksek netlik seviyeleri nedeniyle oluþan parazitlenmeyi önler.
[Level]: Eþikleme seviyesini belirler. Yüksek deðerler, küçük ayrýntýlara uygulanmasýný önleyerek paraziti azaltýr.
Bu ayar, -30 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[D-Ofst]: Parlaklýk bazlý eþikleme ayarý yapmak için [D-Ofst], [D-Curve] ve [D-Depth] ayarýný kullanabilirsiniz. [DOfst] ayarý, minimum parlaklýk seviyesinin eþikleme seviyesini ayarlar. Bu ayar, 0 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: 0)
[D-Curve]: Eþikleme ayarýnýn eðimini belirler. Bu eðri, [Level] deðerinden [D-Ofst] deðerine çevrilir. Bu ayar, 0 ila 8
aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 0)
[D-Depth]: Parlaklýða göre eþikleme seviyesi ayarýný belirleyen [D-Ofst] ayarýna bir çarpan ayarlar. Pozitif
deðerler koyu alanlardaki eþikleme seviyesini yükseltirken, negatif deðerler seviyeyi azaltýr. Bu ayar, -4 ila 4
aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[HV Detail Bal.]: Yatay ve dikey ayrýntý arasýndaki oraný belirler. Yüksek deðerler dikey ayrýntýya vurgu verirken,
düþük deðerler yatay ayrýntýya vurgu verir. Bu ayar, -8 ila 8 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Limit]:
Netlik uygulamasýný sýnýrlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: ±0)
[Select]:
[Level] ile yapýlan netlik ayarýna ek olarak, [Select] ayarý yüksek frekanslý alanlar için netlik ayarý
yapar. Yüksek deðerler, yüksek frekanslý bölgelere daha fazla netlik getirir. Bunu normal
netleþtirme iþleminin etkili olmadýðý konular için kullanýn. Bu ayar, 0 ila 15 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: 0)
[Knee Aperture]: Gain ve eðim ayarý yaparak, sadece knee noktasý üstüne çýkan alanlarýn netlik ayarý yapýlabilir.
[Gamma] ayarý [Cine 1], [Cine 2], [Canon Log] veya [EOS Std.] olduðunda bu ayar kullanýlamaz.
[Gain]: Netlik miktarýný belirler. Bu ayar, 0 ila 9 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 0)
[Slope]: Netlik eðimini belirler. Bu ayar 0 ila 3 aralýðýnda yapýlabilir. 0 deðerinde eðim olmaz. 1 deðerinde dik bir
eðim varken, 3 deðerinde kademeli bir eðim vardýr. (Varsayýlan: 1)
[Level Depend]: Görüntünün karanlýk alanlarýna uygulanan netlik miktarýný azaltýr.
[Level]: Görüntünün etkilenen karanlýk alanlarýnýn parlaklýðýný ayarlar. Bu ayar, 0 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: 0)
[Slope]: Gama eðrisinin alt ve üst kýsýmlarý arasýndaki alanýn eðimini belirler. Bu ayar 0 ila 3 aralýðýnda yapýlabilir.
0 deðerinde eðim olmaz. 1 deðerinde dik bir eðim varken, 3 deðerinde kademeli bir eðim vardýr. (Varsayýlan: 0)
[Offset]: Görüntüdeki karanlýk alanlarýn netlik seviyesini belirler. Yüksek deðerler ayarlandýðýnda netlik seviyesi
düþer. Bu ayar, 0 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 0)
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[Noise Reduction]
Görüntüdeki parazit miktarýný azaltýr. Diðer durumda, 1 (en düþük seviye) ila 12 (en yüksek seviye) arasýnda bir
deðer belirleyin veya parazit azaltma iþlevini kapatmak için [Off] seçimi yapýn. (Varsayýlan: [Off])
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[Skin Detail]
Kamera daha iyi bir görünüm kazandýrmak için resimdeki cilt tonu alanlarýna yumuþatan bir filtre uygular. Bu
ayarlarý deðiþtirebilir ve hangi alanlarýn cilt tonu þeklinde algýlanacaðýný belirleyebilirsiniz. Ekranda, cilt tonu olarak
algýlanan alanlar üzerinde bir zebra deseni görüntülenir.
[Effect Level]: Filtre seviyesini belirler. Kullanýlabilir seçenekler: [Off], [Low], [Middle] ve [High]. (Varsayýlan: [Off])
[Hue]:
Cilt tonu tespiti için renk tonu nüansýný ayarlar. Bu ayar, -16 ila 16 aralýðýnda yapýlabilir.
(Varsayýlan: ±0)
[Chroma]:
Cilt tonu tespiti için renk doygunluðunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan:
16)
[Area]:
Cilt tonu tespiti için renk aralýðýný ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Y Level]:
Cilt tonu tespiti için parlaklýðý ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)

[Selective NR]
Kamera belirli bir rengin veya tonun özelliklerini tespit eder ve hedeflenen alanlara bir parazit azaltma filtresi
uygular. Ekranda hedeflenen alanlar üzerinde bir zebra deseni görüntülenir.
[Efect Level]: Parazit azaltma filtresinin seviyesini belirler. Kullanýlabilir seçenekler: [Off], [Low], [Middle] ve [High].
(Varsayýlan: [Off])
[Hue]:
Tespit edilen renk için nüans ayarý yapar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 0)
[Chroma]:
Tespit edilen renk için renk doygunluðunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan:
16)
[Area]:
Tespit edilen renk için renk aralýðýný belirler. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Y Level]:
Tespit edilen renk için parlaklýðý ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)

[Color Matrix]
Renk matrisi, görüntünün tamamýnda renk tonlarýný etkiler.
[Select]: Kullanýlabilir seçenekler [Normal 1] ila [Normal 4] arasýndaki seçenekler ve [Cine 1], [Cine 2], [EOS Std.],
[Wide DR] ve [Canon Log] seçenekleridir. Genel olarak, bu [Gamma] ile ayný ayardýr. Bir seçenek
belirlendikten sonra daha net ayarlar yapabilirsiniz. (Varsayýlan: [Normal 1])
[Gain]: Renk yoðunluðunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Phase]: Renk fazýný ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[R-G]: R-G matrisi, resimdeki renk tonunu açýk mavi/yeþil ve kýrmýzý/macenta tonlamasý boyunca deðiþtirir. Bu
ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[R-B]: R-B matrisi, resimdeki renk tonunu açýk mavi/mavi ve kýrmýzý/sarý tonlamasý boyunca deðiþtirir. Bu ayar, 50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[G-R]: G-R matrisi, resimdeki renk tonunu macenta/kýrmýzý ve yeþil/açýk mavi tonlamasý boyunca deðiþtirir. Bu
ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[G-B]: G-B matrisi, resimdeki renk tonunu açýk mavi/yeþil ve kýrmýzý/macenta tonlamasý boyunca deðiþtirir. Bu
ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[B-R]: B-R matrisi, resimdeki renk tonunu sarý/kýrmýzý ve mavi/açýk mavi tonlamasý boyunca deðiþtirir. Bu ayar, 50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[B-G]: B-G matrisi, resimdeki renk tonunu sarý/yeþil ve mavi/macenta tonlamasý boyunca deðiþtirir. Bu ayar, -50
ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)

[White Balance]
Görüntünün tamamýnda beyaz ayarý miktarýný belirler.
[R Gain]: Kýrmýzý renk yoðunluðunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[B Gain]: Kýrmýzý mavi yoðunluðunu ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
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[Color Correction]
Kamera belirli bir rengin özelliklerini (renk fazý, berraklýk, alan ve Y seviyesi) tespit eder ve kayýt esnasýnda bunlarý
düzeltir. Renk düzeltisi en fazla iki farklý alana (A ve B) uygulanabilir.
[Select Area]: Düzeltilecek alaný veya alanlarý seçer. Kullanýlabilir seçenekler Area A], [Area B] ve [Area A&B]
seçenekleridir. Bu ayarý kapatmak için [Off] seçimi yapýn. (Varsayýlan: [Off])
[Area A Setting]: Renk düzeltisi yapýlacak alaný belirler.
[Phase]: A alaný için renk fazýný ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 0)
[Chroma]: A alaný için renk doygunluðunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Area]: A alaný için renk aralýðýný ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Y Level]: A alaný için parlaklýðý ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Area A Revision]: A alaný için düzelti miktarýný belirler.
[Level]: Renk doygunluðunda düzelti miktarýný ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Phase]: Renk fazýnda düzelti miktarýný ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Area B Setting]: Renk düzeltisi yapýlacak alaný belirler.
[Phase]: B alaný için renk fazýný ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 0)
[Chroma]: B alaný için renk doygunluðunu ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Area]: B alaný için renk aralýðýný ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Y Level]: B alaný için parlaklýðý ayarlar. Bu ayar, 0 ila 31 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: 16)
[Area B Revision]: B alaný için düzelti miktarýný belirler.
[Level]: Renk doygunluðunda düzelti miktarýný ayarlar. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Phase]: Renk fazýnda düzelti miktarýný ayarlar. Bu ayar, -18 ila 18 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)

[Other Functions]
[Setup Level]: [Black] ve [Master Pedestal] ayarlarý tarafýndan yapýlan siyah renk seviyesini ayarlar.
[Level]: Yapýlan ayar miktarýný belirler. Bu ayar, -50 ila 50 aralýðýnda yapýlabilir. (Varsayýlan: ±0)
[Press]: Video sinyallerinin dinamik menzilini sýkýþtýrýr ve böylece %100 deðerini aþmamasýný saðlar. Kullanýlabilir
seçenekler [On] ve [Off] seçenekleridir. (Varsayýlan: [Off])
[Clip At 100%]: Video sinyali %100 deðerini aþtýðýnda, bu ayar beyaz seviyesini %100 deðerinde tutar.
Kullanýlabilir seçenekler [On] ve [Off] seçenekleridir. (Varsayýlan: [Off])
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Basitleþtirilmiþ Grafik Arayüzü
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Bir önceki bölümde açýklanan (A 85) çok ayrýntýlý ayarlara ek olarak kamera, gama eðrisi ve beyaz ayarlarýnýn
yapýlmasý için daha sezgisel bir grafik arayüzü sunar. Sayýsal deðerleri hatýrlamak yerine, ekranýn sað tarafýnda
yapmýþ olduðunuz deðiþikliklerin gama eðrisi veya beyaz ayarýný nasýl etkilediðini görebilirsiniz.
Gama Eðrisi
1 Bir dosya seçtikten sonra gama eðrisi ayarlama ekranýný açýn.
[, / Edit File] > [Gamma]
• Geçerli gama eðrisi ekranda görüntülenir.

[, / Edit File]
[Gamma]

2 Joystick tuþunu sola/saða doðru iterek [M] alanýný vurgulayýn ve
sonra joystick tuþunu yukarý/aþaðý doðru iterek istediðiniz basit gama
eðrisini seçin.
• Daha önce açýklanan (A 85) [Gamma] ayarlarýna karþýlýk gelen
sayýsal deðerler þöyledir:
1 ila 4: [Normal 1] ila [Normal 4]
5 ve 6: [Cine 1] ve [Cine 2]
7: [EOS Std.]
8: [Wide DR]
9: [Canon Log]
3 Joystick tuþunu sola/saða doðru iterek [H] alanýný veya [L] alanýný vurgulayýn ve sonra joystick tuþunu yukarý/
aþaðý doðru iterek gama eðrisini gerektiði gibi ayarlayýn.
• [L] deðeri 1 ila 9 arasýnda ayarlanabilir. Bu, [Black Gamma] ayarýna eþittir ve gama eðrisinin alt kýsmýný (resmin
karanlýk alanlarý) kontrol eder. Bu ayar [M] deðeri 8 veya 9 olarak ayarlandýðýnda kullanýlamaz.
• [H] deðeri 1 ila 5 aralýðýnda yapýlabilir. Bu, [Knee] ayarýna eþittir ve gama eðrisinin üst kýsmýný (resmin parlak
vurgularýný) kontrol eder. Bu ayar [M] deðeri 5 veya daha yüksek bir deðere ayarlandýðýnda kullanýlamaz.
4 Joystick tuþunu sola/saða doðru iterek [Set] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ayarlanan gama eðrisi kaydedilir. [ / Fine Tuning] alt menüsü altýndaki [Gamma] deðeri buna göre deðiþir.
5 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný uygulayýn.
Beyaz Ayarý
1 Bir dosya seçtikten sonra gama eðrisi ayarlama ekranýný açýn.
[, / Edit File] > [White Balance]
• Geçerli beyaz ayarý, BA (WB) düzeltme koordinatlarýnýn ortasýnda
turuncu bir nokta olarak gösterilir.

[, / Edit File]
[White Balance]

2 Joystick tuþunu sola/saða doðru iterek beyaz ayarýný mavi(B)/amber
(A) renk tonu geçiþi boyunca deðiþtirin. Joystick tuþunu yukarý/aþaðý
doðru iterek beyaz ayarýný yeþil (G)/macenta (M) renk tonu geçiþi
boyunca deðiþtirin.
• Beyaz ayarý deðiþimi her bir renk yönünde 9 seviyeden birine
ayarlanabilir.
• Beyaz ayarý deðiþimi miktarý grafiðin sol tarafýndaki [SHIFT]
kutusunda iki koordinat olarak görüntülenir.
3 Joystick tuþuna basýn.
• Ayarlanan beyaz ayarý deðiþimi deðeri kaydedilir. [
deðeri buna göre deðiþir.

/ Fine Tuning] alt menüsü altýndaki [White Balance]

4 CUSTOM PICTURE tuþuna basarak özel resim menüsünden çýkýn ve seçili özel resim ayarlarýný uygulayýn.
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Canon Log Gamma
Canon Log gamma ayarý, yeni geliþtirilen sensörden en iyi þekilde yararlanýlarak, mükemmel bir dinamik aralýðý
elde edilmesini saðlar. Canon Log gamma kullanýlarak kaydedilen kliplerin post prodüksiyon aþamasýnda bir LUT
(taramalý tablo) uygulamasý yapýlarak iþlemden geçirilmesi gerekir. Post prodüksiyon aþamasýnda LUT
uygulamasýyla ince ayar yaparak istediðiniz sanatsal görünümü kusursuz bir þekilde elde edebilirsiniz. Mevcut
LUT'lar hakkýnda daha fazla bilgi almak için yerel Canon Web sitesini ziyaret edin.
Canon Log Gamma ile Kaydedilen Kliplerin Kontrolü
Canon Log gamma kullanýldýðýnda, ekrandaki görüntü normalden daha karanlýk görünür. Görüntüleme yardýmcýsý
iþlevini kullanarak, söz konusu görüntüyü normal gamma ayarý ile elde edilene çok yakýn bir þekilde
görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleme yardýmcýsý sadece kamera ekranýna uygulanýr. Bu, kayýtlarýnýzý veya farklý
terminallerden gelen video sinyal çýkýþýný etkilemez.
1 [View Assist.] alt menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [View Assist.]
2 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ekranýn sol alt kýsmýnda
simgesi görüntülenir.

[£LCD/VF Setup]
[View Assist.]
[Off]
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Ýþlevlerin ve Ekran Göstergelerinin Özelleþtirilmesi
92

Çekim tarzýnýza ve ihtiyaçlarýnýza uygun hale getirmek için kamerayý özelleþtirin. Bazý kamera kontrollerinin ve
iþlevlerin > modunda nasýl çalýþacaðýný belirlemek için [w Other Functions]
[Custom Function] ayarýný
kullanýn. Benzer þekilde, kayýt sýrasýnda ekranda görülen göstergeleri özelleþtirmek için [£ LCD/VF Setup] >
[Custom Display 1] veya [Custom Display 2] ayarýný kullanýn. Bu tercihleri diðer menü ayarlarýyla birlikte bir SD
karta kaydedebilir ve bunlarý daha sonra kullanabilirsiniz (A 93).

Ýþlevlerin Özelleþtirilmesi
Aþaðýdaki tabloda [Custom Function] seçeneði kullanýlarak hangi ayarlarýn
özelleþtirilebileceði gösterilir.

[w Other Functions]
[Custom Function]

Ýþlem modlarý:

1 [Custom Function] alt menüsünü açýn.
[w Other Functions] > [Custom Function]

2 Ýstediðiniz iþlevi seçin.
3 Ayar seçeneðini deðiþtirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
[Custom Function] ile Özelleþtirilebilir Ýþlevler
Menü öðesi

Açýklama

[Shockless WB]

Bu iþlev [On] olarak ayarlandýðýnda, beyaz ayarý deðiþtirildiðinde daha yumuþak bir efekt oluþturur.

[AE Response]

Otomatik poz ayarýný deðiþtirdiðinizde kameranýn yanýtýný ([Fast], [Normal] veya [Slow]) kontrol eder.

[Grip Ctrl Dial Dir.]

Sap ünitesi üzerindeki kontrol kadranýyla iþlem yaparken ayar yönünü ([Normal] veya [Reverse]) deðiþtirir.

[F. Assist. B&W]

Odaklanma yardýmcý iþlevleri (pikleme ve büyütme) etkinleþtirilirken ekraný otomatik olarak S/B ayarýna geçirir. Ekranýn
sadece pikleme etkinleþtirildiðinde ([Peaking]), sadece büyütme etkinleþtirildiðinde ([Magnify]) veya bu iþlevlerin ikisi de
etkinleþtirildiðinde ([Both]) siyah/beyaz (S/B) ekrana geçmesini saðlayabilirsiniz.

[Magn. Add. Disp.]

Eþzamanlý olarak piklemeyi ([Peaking]) etkinleþtirir veya büyütme iþlevinin kullanýldýðý her zaman arka monitörü ([Edge
Mon.]) görüntüler.

[Scan Reverse Rec]

Kayýtlý görüntüyü yatay ([Horizontal]), dikey ([Vertical]) veya her iki yönde ([Both]) çevirir.

[Character Rec]

Bu iþlev [On] olarak ayarlandýðýnda, ekran göstergelerinin tamamý klibe týpký ekranda göründüðü gibi kaydedilir.

Ekran Göstergelerinin Özelleþtirilmesi
Hangi ekran göstergelerinin özelleþtirilebildiði ile ilgili ayrýntýlar için Ekran
Göstergeleri (A 48) konusuna bakýn. Ayar seçenekleriyle ilgili ayrýntýlar
için [Custom Display 1] ve [Custom Display 2] (A 130) konularýna bakýn.
Ýþlem modlarý:

1 [Özel Ekran 1] veya [Custom Display 2] alt menüsünü açýn.
[£ LCD/VF Setup] > [Custom Display 1] veya [Custom Display 2]

2 Ýstediðiniz ekran göstergesini seçin.
3 Ayar seçeneðini deðiþtirin ve sonra joystick tuþuna basýn.

[£ LCD/VF Setup]
[Custom Display 1]
[Custom Display 2]
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Kamera Ayarlarýnýn Kaydedilmesi ve Yüklenmesi
Özel resim ayarlarýný ve çeþitli menüler içinde ayarlarý yaptýktan sonra, bu ayarlarý bir SD kartýna kaydedebilirsiniz.
Bu ayarlarý ileriki bir tarihte yükleyebilir veya baþka bir C100 kameraya yükleyerek bu kamerayý da ayný þekilde
kullanabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

Kamera Ayarlarýnýn Bir SD Karta Kaydedilmesi
1 [Save To *] alt menüsün açýn.
[w Other Functions] > [Transfer Menu//] > [Save To *]

[w Other Functions]
[Transfer Menu//]

2 [*A] veya [*B] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
[Save To *]
3 [Menu] veya [Menu+/] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna
basýn.
• [Menu] seçimi yapýlýrsa, menü ayarlarý kaydedilir ve [Menu+/] seçiminde ise menü ve resim ayarlarý
kaydedilir.

4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Geçerli ayarlar SD karta kaydedilir. SD kartýnda kayýtlý kamera ayarlarý varsa, bu ayarlarýn üzerine yazýlýr.

5 Doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.

Kamera Ayarlarýný SD Karttan Yükleme
1 [Load From *] alt menüsün açýn.
[w Other Functions] > [Transfer Menu//] > [Load From *]

[w Other Functions]
[Transfer Menu//]

2 [*A] veya [*B] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
[Load From *]
3 [Menu] veya [Menu+/] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna
basýn.
• [Menu] seçimi yapýlýrsa, menü ayarlarý yüklenir ve [Menu+/] seçiminde ise menü ve resim ayarlarý yüklenir.

4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
5 Doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• SD kartýnda kamera ayarlarýný listeleyen bir metin dosyasý vardýr. SD karta bir bilgisayarda eriþmek için bir USB
kart okuyucusunu ile ayarlarý kontrol edebilirsiniz. “PRIVATE\CAMSET” klasöründe, “CAMSET4.TXT” dosyasýný
açýn.
• Kamera ayarlarýný bir SD kartýndan yüklerken, kameradaki koruma altýndaki özel resim dosyalarý bile deðiþtirilir.
• Sadece diðer C100 kameralardan gelen kamera ayarlarý bu kamerayla kullanýlabilir.
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Ýzleme

95

Ýzleme
Bu bölümde bir SD kartýna kaydedilmiþ kliplerin nasýl izlenebileceði anlatýlýr. Kliplerin harici bir monitör ile
izlenmesiyle ilgili ayrýntýlar için Harici Monitöre Baðlantý (A 112) konusuna baþvurun. Fotoðraflarýn görülmesiyle
ilgili ayrýntýlar için Fotoðraflarýn Görüntülenmesi (A 121) konusuna baþvurun.
Ýþlem modlarý:

Klip Ýndeks Ekraný
Ýzleme iþlevlerine klip indeks ekranýndan eriþilir. Klip indeks ekranýný
açmak için, kamerayý
moduna getirin.

Q düðmesini MEDIA konumuna getirin.
• Kamera
moduna geçer ve klip indeks ekraný görüntülenir.
• Kameranýn kullanmakta olduðundan farklý bir sistem frekansýnda
kaydedilen klipler yürütülemez. Bu tür klipleri kaydetmek için
kameranýn sistem frekansýný (A 50) deðiþtirerek SD karttaki kayýtlara
uygun hale getirin.

5
6
1
2
3

4

7
8

1
2
3
4

9

Klip küçük resmi
Çekim tarihi (sadece ay ve gün) ve saati
Turuncu seçim çerçevesi
Kayýt tarihi ve saati

5
6
7
8
9

Halihazýrda seçili olan SD kartý yuvasý (A 96)
Klip numarasý / Toplam klip sayýsý
Klibin baþlangýç süre kodu
Bit oraný ve ses kayýt modu* (A 50)
Çekim hýzý (A 50)

* Ses kaydý modu sadece [24 Mbps LPCM] bit oraný kullanýlarak kaydedilen klipler için görüntülenir.
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SD Kart Yuvalarý Arasýnda Geçiþ Yapma
Her iki SD kart yuvasýnda da SD kartý varsa, bu ikisi arasýnda gerektiðinde
geçiþ yapabilirsiniz.
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Ýþlem modlarý:

SLOT SELECT tuþuna basýn.
• Seçilen SD kartý yuvasýnýn eriþim göstergesi yeþil renkte yanar.

Diðer Ýndeks Ekranlarýna Geçiþ Yapýlmasý
Klip indeks ekranýnda, kamera kullanýlarak SD karta kaydedilen AVCHD
klipler gösterilir. Ayný SD karttaki diðer kayýtlarý görmek için farklý bir indeks ekraný açmanýz gerekir. [Photos] indeks
ekranýný açarak fotoðraflara bakýn veya [SD Movies] indeks ekranýný açarak standard definition'a dönüþtürülmüþ
kliplere eriþin.
Ýþlem modlarý:
1 INDEX tuþuna basýn.
• Ýndeks ekraný seçim menüsü görüntülenir.
2 Ýstediðiniz indeks ekranýný seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen indeks ekraný görüntülenir.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klip indeks ekranýna geri dönmek için tekrar INDEX tuþuna basýn.

Kliplerin Ýzlenmesi
Klipleri, klip indeks ekranýnda yürütebilirsiniz. Yürütme iþlemini, kamera
üzerindeki kontrolleri veya joystick tuþu ve ekrandaki joystick rehberini
kullanarak gerçekleþtirebilirsiniz.

1 Turuncu seçim çerçevesinin izlemek istediðiniz klibe getirin.
2 Ýzlemeyi baþlatmak için Ò tuþuna basýn.
• Ýzleme iþlemi seçilen klipten baþlar ve indeks ekranýndaki son klibe kadar
devam eder. Son klibin en son karesine eriþildiðinde ise izleme duraklatýlýr.
• Tekrar Ò tuþuna basýn veya joystick tuþuna basarak yürütmeyi
durdurun/devam ettirin.
• Ýzlemeyi durdurmak için Ñ tuþuna basýn ve indeks ekranýna geri dönün.

ÖNEMLİ
• SD kart eriþim göstergeleri kýrmýzý renkte yanýyorken aþaðýdaki önlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalýcý veri
kaybý olabilir.
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- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
NOTLAR
• Video ve ses yürütmesi sýrasýnda klipler arasýnda kýsa süreli duraklama görülebilir.
• Standard definition'a dönüþtürülmüþ (A 102) kliplerin yürütmesi sadece Ð (izle) ve Ñ (durdur) ile sýnýrlýdýr.
Ayrýca, yürütme her klip sonunda durur.

Ekran Göstergeleri

5

6

1

7
8
9
10
11

2

12
13
14

3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

Kalan pil süresi (A 49)
Sýcaklýk uyarýsý (A 36)
Joystick rehberi (A 98)
Kayýt tarihi ve saati*
Ýzleme iþlemi
Halihazýrda seçili olan SD kartý yuvasý (A 96)
Süre kodu (A 69)
Klip numarasý / Toplam klip sayýsý

9 Bit oraný ve ses kayýt modu** (A 50)
10 Çekim hýzý (A 50)
11 Ekran görüntüleri video çýkýþýnda süper empoze
(A 114)
12 Kullanýcý biti (A 72)
13 Ses çýkýþ kanalý (A 115)
14 Ses seviye ölçer***

* [£ LCD/VF Setup] > [Date/Time] seçeneði [On] olarak ayarlandýðýnda görüntülenir.
** Ses kaydý modu sadece [24 Mbps LPCM] bit oraný kullanýlarak kaydedilen klipler için görüntülenir.
*** [£ LCD/VF Setup] > [Audio Level] seçeneði [On] olarak ayarlandýðýnda görüntülenir.

5 Ýzleme iþlemi
Ð PLAY
Ý PAUSE
Ô/Ó
F FWD ×
Ø F REV

Ýzleme
Ýzlemede duraklatma
Geri/Ýleri kare atlama
Hýzlý izleme*
Hýzlý geri izleme*

* Göstergede izleme hýzý da (x5, x15 veya x60) görüntülenir.
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Ýzleme Kontrolleri
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Bir klip yürütmesi yapýlýrken, hýzlý izleme, kare-kare izlemek veya klip atlayarak
izlemek için kamera gövdesi üzerindeki tuþlarý kullanarak iþlem yapýn veya
joystick ve joystick rehberini kullanýn. Aþaðýdaki tabloya baþvurun.
Mevcut Ýzleme Tipleri
Ýzleme tipi

Ýþlem

Hýzlý izleme

Tuþlar: Ø veya × tuþuna basýn.
Joystick: Ýzleme sýrasýnda, joysticki yukarý/aþaðý yönde itin.
Ýzleme hýzýný normal hýzýn yaklaþýk 5x  15x  60x katý
arttýrmak için tekrarlayýn.

Ýleri/geri kare atlama

Joystick: Ýzlemede duraklatma sýrasýnda, joysticki yukarý/aþaðý
yönde itin.

Bir sonraki klibin
baþlangýcýna atla

Tuþlar: Ù tuþuna basýn.
Joystick: Joysticki saða itin.

Geçerli klibin baþlangýcýna
atla

Tuþlar: Ú tuþuna basýn.
Joystick: Joysticki sola itin.

Bir önceki klibe atla

Tuþlar: Ú tuþuna iki kez basýn.
Joystick: Joysticki sola iki kez itin.

Ýzleme moduna geri dön

Tuþlar: Ò tuþuna basýn.
Joystick: Joystick tuþuna basýn.

NOTLAR
• Yukarýdaki tabloda listelenen izleme tiplerinin hiçbirinde ses çýkýþý olmaz.
• Bazý özel izleme modlarýnda, izlenen resimde birtakým anormallikler (videoda bozulmalar, bantlanma vb.)
görülebilir.
• Ekranda gösterilen yaklaþýk hýz deðeridir.
• Joystick rehberi ekranýný açýp kapatmak için DISP. tuþuna basabilirsiniz.

Ses Seviyesinin Ayarlanmasý
Ýzleme esnasýnda dahili hoparlör veya kulaklýktan tekses (monaural) çýkýþý
olur. Kulaklýklar × (kulaklýk) terminaline baðlandýðýnda, dahili hoparlör
sessize alýnýr.

1 [Headphone Volume] veya [Speaker Volume] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Output] > [Headphone Volume] veya
[Speaker Volume]

2 Ýstediðiniz seviyeyi belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Sesi kapatmak için [Off] seçimi yapýn.

[¡ Audio Setup]
[Audio Output]
[Headphone Volume]
[Speaker Volume]
[8]
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NOTLAR
• Ses kanalýnýn deðiþtirilmesiyle ilgili ayrýntýlar için, Ses Kanalýnýn
Seçilmesi (A 115) konusuna bakýn.
• Atanabilir tuþlardan birini [Headphone +], [Headphone -],
[Speaker +] veya [Speaker -] (A 85) seçeneðine atadýðýnýzda, bu
tuþa basarak kulaklýk ses seviyesini veya dahili hoparlörün ses
seviyesini menüyü kullanmaya gerek kalmadan ayarlayabilirsiniz.

× (kulaklýk)
terminali

Hoparlör
(monaural)
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Klip Ýþlemleri
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Klip menüsünü kullanarak klip kopyalayabilir*, silebilir ve klipleri standard definition'a dönüþtürebilirsiniz*. Klip
menüsü iþlevleri sadece tek bir klibe uygulanabilir. [w Other Functions] > [Clips] alt menüsünden ayný iþlevleri
seçerek birden fazla klibe (seçilen klipler veya tüm klipler) ayný iþlemleri uygulayabilirsiniz.
* Sadece klip indeks ekranýndaki orijinal AVCHD klipler.

Ýþlem modlarý:

Klip Menüsünün Kullanýlmasý
1 Bir klip seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Klip menüsü görüntülenir.

2 Ýstediðiniz iþlevi seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basarak iþlemi gerçekleþtirin.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.

4 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
ÖNEMLİ
• SD kart eriþim göstergeleri kýrmýzý renkte yanýyorken aþaðýdaki önlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalýcý veri
kaybý olabilir.
- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
NOTLAR
• Klip iþlemlerini gerçekleþtirirken, kullanýlan SD kartlar üzerindeki LOCK düðmesinin yazmaya karþý korumalý
konumda olmamasýna dikkat edin.

Kliplerin Kopyalanmasý
Klipleri bir SD karttan diðerine kopyalayabilirsiniz.
Tek Bir Klibin Kopyalanmasý
1 Ýstediðiniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
2 [Copy Clip] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klip kopyalanýrken, iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basýn.
4 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
• Seçilen klip diðer SD karta kopyalanýr ve ekran klip indeks ekranýna geri döner.
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Seçilmiþ Kliplerin Kopyalanmasý

[w Other Functions]

1 Indeks seçim ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Copy] > [Select]

[Clips]
2 Joystick tuþunu kullanarak, turuncu seçim çerçevesini kopyalamak
istediðiniz klibe getirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
[Copy]
• Klibin küçük resminin yanýnda bir onay iþareti " görüntülenir ve bu,
klibin seçildiðini gösterir. Tekrar joystick tuþuna basarak onay iþaretini
[Select]
kaldýrabilirsiniz.
• Kopyalamak istediðiniz tüm klipleri seçene kadar bu prosedürü
tekrarlayýn. Seçilen toplam klip sayýsý ekranýn alt kýsmýnda, " simgesinin yanýnda görüntülenir.
3 Ýstenen tüm klipler seçildikten sonra MENU tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Klip seçim ekranýna geri dönmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klipler kopyalanýrken iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basabilirsiniz.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Tüm Kliplerin Kopyalanmasý
1 [Clips Copy All] ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Copy] > [All]
2 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçili SD kartýndaki tüm klipler diðer SD kartýna kopyalanýr.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klipler kopyalanýrken iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna
basabilirsiniz.
3 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.

Kliplerin Silinmesi
SD kartýnda tutmak istemediðiniz klipleri silebilirsiniz.
Tek Bir Klibin Silinmesi
1 Ýstediðiniz klibi seçin ve sonra klip menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
2 [Delete Clip] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klip silinirken, iþlem iptal edilemez.
4 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.

[w Other Functions]
[Clips]
[Copy]
[All]
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Seçilmiþ Kliplerin Kopyalanmasý

102

1 Klip seçimi indeks ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Delete] > [Select]
2 Joystick tuþunu kullanarak, turuncu seçim çerçevesini silmek istediðiniz
klibin üzerine getirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Klibin küçük resminin yanýnda bir onay iþareti " görüntülenir ve bu,
klibin seçildiðini gösterir. Tekrar joystick tuþuna basarak onay iþaretini
kaldýrabilirsiniz.
• Silmek istediðiniz tüm klipleri seçmek için bu adýmý tekrarlayýn. Seçilen
toplam klip sayýsý ekranýn alt kýsmýnda, " simgesinin yanýnda görüntülenir.

[w Other Functions]
[Clips]
[Delete]
[Select]

3 Ýstenen tüm klipler seçildikten sonra MENU tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Klip seçim ekranýna geri dönmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klipler kopyalanýrken, iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basabilirsiniz.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Tüm Kliplerin Silinmesi
1 [Clips Copy All] ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Delete] > [All]
2 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçili SD kartýndaki tüm klipler silinir.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klipler kopyalanýrken, iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna
basabilirsiniz.

[w Other Functions]
[Clips]
[Delete]
[All]

3 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.

Kliplerin Standard Definition'a Dönüþtürülmesi
Orijinal AVCHD klipleri standard definition (MPEG-2) videolara dönüþtürebilirsiniz. Standard definition'a geri
dönüþtürmek için iki SD kart gerekir: Biri (kaynak) içinde dönüþtürülecek kaynak kliplerin bulunduðu kart ve diðeri
(hedef) dönüþtürülmüþ dosyalarýn (SD videolar) kaydedileceði kart.
Tek Bir Klibin Standard Definition'a Dönüþtürülmesi
1 Kaynaðýn indeks ekranýndan istediðiniz klibi seçin ve sonra joystick tuþuna basarak klip menüsünü açýn.
2 [Convert HD`SD] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Dönüþtürülen SD videonun tahmini boyutu ve hedef karttaki mevcut boþ alan ekranda görüntülenir.
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klip dönüþtürülürken izlenir. Klip dönüþtürülürken, iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basýn.
4 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
• Seçilen klip, hedef kartta bir SD videoya dönüþtürülür ve ekran yine klip indeks ekranýna geri döner.
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Seçilmiþ Kliplerin Standard Definition'a Dönüþtürülmesi

[w Other Functions]

1 Kaynak kartýn indeks ekranýndan klip seçimi indeks ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Convert HD`SD] > [Select]

[Clips]
2 Joystick tuþunu kullanarak, turuncu seçim çerçevesini dönüþtürmek
istediðiniz klibe getirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
[Convert HD`SD]
• Klibin küçük resminin yanýnda bir onay iþareti " görüntülenir ve bu,
klibin seçildiðini gösterir. Tekrar joystick tuþuna basarak onay iþaretini
[Select]
kaldýrabilirsiniz.
• Dönüþtürmek istediðiniz tüm klipleri seçmek için bu adýmý tekrarlayýn.
Seçilen toplam klip sayýsý ekranýn alt kýsmýnda, " simgesinin yanýnda görüntülenir.
3 Ýstenen tüm klipler seçildikten sonra MENU tuþuna basýn.
• Dönüþtürülen SD videolarýn tahmini toplam boyutu ve hedef karttaki kullanýlabilir alan ekranda görüntülenir.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Klip seçim ekranýna geri dönmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Seçilen klipler dönüþtürülürken izlenir. Klipler dönüþtürülürken, joystick tuþuna basarak iþlemi iptal
edebilirsiniz.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Tüm Kliplerin Standard Definition'a Dönüþtürülmesi
1 Kaynak kartýn indeks ekranýndan [Clips Convert HD`SD All] ekranýný
açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Convert HD`SD] > [All]
• Dönüþtürülen SD videolarýn tahmini toplam boyutu ve hedef karttaki
kullanýlabilir alan ekranda görüntülenir.

[w Other Functions]
[Clips]
[Convert HD`SD]

2 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
[All]
• Kaynak karttaki tüm klipler hedef kartta SD videolara dönüþtürülür.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Klipler dönüþtürülürken izlenir. Klipler dönüþtürülürken, joystick tuþuna basarak iþlemi iptal edebilirsiniz.
3 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
Standard definition'a dönüþtürülecek kliplerin toplam maksimum izleme süresi 12 saattir.
Dönüþtürülen SD videolarýn bit oraný 9 Mbps'dir.
24P çekim hýzýnda kaydedilen klipler standard definition'a dönüþtürülemez.
Klipler standard definition'a dönüþtürülürken yürütülür. Atanabilir tuþlardan birini [Headphone +], [Headphone ], [Speaker +] veya [Speaker -] (A 85) olarak atadýðýnýzda, bu tuþa basarak dönüþtürme sýrasýnda kulaklýk ses
seviyesini veya dahili hoparlörü ayarlayabilirsiniz.
• SD kartta zaten maksimum sayýda klasör veya klip varsa klipler standard definition'a dönüþtürülemez (A 141).
•
•
•
•
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SD Videolarýn Silinmesi
[SD Movies] indeks ekranýndan, standard definition'a dönüþtürülen klipleri silebilirsiniz.

104

Tek bir SD Videonun Silinmesi
1 [SD Movies] indeks ekranýný açýn (A 96).
2 Ýstediðiniz SD videoyu seçin ve sonra joystick tuþuna basarak klip menüsünü açýn.
3 [Delete Clip] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• SD video silinirken iþlem iptal edilemez.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Tüm SD Videolarýn Silinmesi
1 [SD Movies] indeks ekranýný açýn (A 96).
2 [Clips Copy All] ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Clips] > [Delete] > [All]
3 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Tüm SD videolar silinir.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• SD videolar silinirken, iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna
basabilirsiniz.
4 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.

[w Other Functions]
[Clips]
[Delete]
[All]
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Video Çýkýþý Yapýlandýrmasý
HDMI OUT terminalinden video sinyali çýkýþý çeþitli menü ayarlarýna ve harici monitörün özelliklerine baðlýdýr. AV
OUT terminalinden video çýkýþý 480/59,94i (59,94 Hz kayýtlar) veya 576/50,00i (50,00 Hz kayýtlar) olur.
Gerekiyorsa, harici monitörde gösterilmek üzere ekran göstergelerini videoya yerleþtirebilirsiniz (A 108).
Ýþlem modlarý:

Terminalle Video Çýkýþýnýn Yapýlandýrýlmasý
[System Frequency]
[59,94 Hz] ayarýnda

[System Frequency]
[50.00 Hz] ayarýnda

HD Çýkýþ*

1080/59,94i

1080/50,00i

SD Çýkýþ

480/59,94P

576/50,00P

SD Çýkýþ

480/59,94i

576/50,00i

Terminal
HDMI OUT
AV OUT

* [£ LCD/VF Setup] > [Zebra HD Output] ayarýný kullanarak harici monitörde zebra deseni görüntüleyebilirsiniz (sadece HD
çýkýþ).
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Harici Bir Monitöre Baðlantý
Ýzleme veya kayýt iþlemi için kamerayý harici bir monitöre baðladýðýnýzda, kamerada monitörde kullanmak
istediðiniz terminalle eþleþen terminali kullanýn. Sonra, video sinyali çýkýþý yapýlandýrmasýný seçin (A 105).
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Ýþlem modlarý:

Baðlantý Þemasý
Kamerayý kompakt güç adaptörünü kullanarak þehir cereyanýyla beslemenizi öneririz.

AV OUT
terminal

HDMI OUT
terminali

STV-250N
Stereo Video
Kablosu (isteðe baðlý)

HDMI kablosu
(piyasada mevcuttur)

HDMI IN
VIDEO IN/
AUDIO IN

HDMI OUT Terminalinin Kullanýlmasý
HDMITM OUT terminali, hem video hem de ses sinyali için dijital bir baðlantý ve çýkýþ olanaðý saðlar. Harici
monitörün kapasitesine baðlý olarak, çýkýþ sinyali otomatik olarak HD veya SD olarak deðiþir. Ses çýkýþý 2 kanallý
lineer PCM (16 bit, 48 kHz) sinyali þeklinde olacaktýr.
NOTLAR
• Gerekiyorsa, harici monitörde gösterilmek üzere ekran göstergelerini videoya yerleþtirebilirsiniz (A 108).
• SD çýkýþ yöntemini belirleyebilirsiniz (A 107).
• Kamera üzerindeki HDMI OUT terminali sadece çýkýþ içindir. Bunu harici cihaz üzerindeki HDMI çýkýþ terminaline
baðlamayýn. Aksi takdirde kamera hasar görebilir.
• HDMI OUT terminaline bir harici monitör baðlý olduðunda AV OUT terminalinden video çýkýþý gerçekleþmez.
• Kamera DVI monitörlere baðlandýðýnda doðru iþlem yapýlacaðýna dair garanti verilmez.
• Video çýkýþý monitöre baðlý olarak düzgün bir þekilde gerçekleþmeyebilir. Bu durumda baþka bir terminal
kullanýn.
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AV OUT Terminalinin Kullanýlmasý
AV OUT terminali, kompozit ses/video giriþli bir monitör için düþük seviyeye dönüþtürülmüþ analog video ve ses
sinyali çýkýþý yapar.
NOTLAR
• Bir klip 4:3 en/boy oranýna sahip bir monitörde izlendiðinde, monitör Video ID-1 veya WSS sistemiyle
uyumluysa otomatik olarak geniþ ekran moduna geçer.
• Gerekiyorsa, harici monitörde gösterilmek üzere ekran göstergelerini videoya yerleþtirebilirsiniz (A 108).

SD Çýkýþ
[¢ Video Setup]
HD video (16:9 en/boy oraný) dönüþtürülüp SD video (4:3 en/boy oraný)
olarak çýkýþ yapýldýðýnda, bunun harici monitörde nasýl görüneceðini
belirleyebilirsiniz.

[Resize SD Output]
[Squeeze]

Ýþlem modlarý:

1 [Resize SD Output] alt menüsünü açýn.
[¢ Video Setup] > [Resize SD Output]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Letterbox]:
[Squeeze]:
[Side Crop]:

16:9 en/boy oraný korunur ancak görüntünün altýna ve üstüne siyah sinemaskop bantlar eklenir.
Görüntü soldan ve saðdan sýkýþtýrýlýr ve böylece görüntünün tamamý ekrana sýðar. Ayrýca, harici monitör
16:9 en/boy oranýna sahipse, görüntü normal görüntülenir.
Görüntü soldan ve saðdan kýrpýlýr ve böylece görüntünün orta kýsmý ekrana sýðar.

Orijinal görüntü (16:9)

[Letterbox] ayarý

[Squeeze] ayarý

[Side Crop] ayarý

NOTLAR
• [Resize SD Output] ayarý kaydedilen en son klibin gözden geçirilmesi için de geçerlidir (A 82).
•
modunda [Squeeze] ayarý uygulanýr ve deðiþtirilemez.
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Ekran Göstergelerinin Harici bir Monitörde Görünmesi
Ýçin Birleþtirilmesi

108

Ekran göstergeleri varsayýlan olarak vizörde gösterilir ancak ekran
göstergelerini HDMI OUT terminali veya AV OUT terminalinden video
çýkýþýna süper empoze etmeyi tercih edebilirsiniz. Bu durumda ekran
göstergeleri harici bir monitörde görüntülenir. Bu iþlevi, HD ve SD çýkýþý için
ayrý ayrý ayarlamanýz gerekir. Bu ayar kayýtlarýnýzý etkilemez.
Ýþlem modlarý:
modunda, ekran göstergelerinin nereden çýkýþ yapacaðýný
seçmeniz gerekir. Tüm prosedürü en baþtan itibaren tekrar edin.
modunda, video terminallerden birinden çýkýþ yaparken, ekran göstergeleri
vizör ekranýndan otomatik olarak kaybolur ve bu nedenle 1 ve 2. adýmlar
gerekli deðildir. Prosedüre 3. adýmdan baþlayýn.

[¢ Video Setup]
[Character Display]
[VF]

[¢ Video Setup]
[HD Onscreen Disp.]
[SD Onscreen Disp.]
[Off]

1 [Character Display] alt menüsünü açýn.
[¢ Video Setup] > [Character Display]

2 [Ext. Out] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
3 [HD Onscreen Disp.] veya [SD Onscreen Disp.] alt menüsünü açýn.
[¢ Video Setup] > [HD Onscreen Disp.] veya [SD Onscreen Disp.]

4 [On] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ekranýn sað tarafýnda T öðesi görüntülenir ([£ LCD/VF Setup] > [Custom Display 2] > [Custom
Display] seçeneði [On] olarak ayarlandýðýnda).
NOTLAR
• Ekran göstergeleri vizörde ve video çýkýþ terminallerinden birine baðlý bir harici monitörde eþzamanlý olarak
görüntülenmez.
• SD video çýkýþý sýrasýnda, [¢ Video Setup] > [Resize SD Output] seçeneði [Side Crop] olarak ayarlanýrsa,
ekran göstergeleri bir harici monitörde görüntülenmez.
• Atanabilir tuþlardan birini [Onscreen Display] (A 85) olarak ayarladýðýnýzda, bu tuþa basarak, ekran
göstergelerini kamera terminallerinden (HD ve SD video için eþzamanlý olarak) gelen video çýkýþýna süper
empoze etmeyi açabilir ve kapatabilirsiniz.
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Ses Çýkýþý
Kamera HDMI OUT terminali, AV OUT terminali veya × (kulaklýk) terminalinden ses çýkýþý yapabilir. AV OUT
terminali veya × (kulaklýk) terminalinden ses çýkýþý gerçekleþtiðinde, çýkýþ kanalý ayarý gibi diðer ayarlarý
yapýlandýrabilirsiniz.

Videonun Ýzlenen Sesle Senkronize Edilmesi
AV terminali veya × (kulaklýk) terminalinden ses çýkýþý olduðunda, ses
sinyalini video sinyaliyle senkronize edebilir veya kameranýn gerçek zamanlý
ses çýkýþý yapmasýný saðlayabilirsiniz. Gerçek zamanlý ses çýkýþý olduðunda
kýsmi bir gecikme olabilir. Ancak, ayardan baðýmsýz olarak, kayýtlý ses ve
video sinyalleri senkronize edilir.
Ýþlem modlarý:

[¡ Audio Setup]
[Audio Output]
[Monitor Delay]
[Normal]

1 [Monitor Delay] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Output] > [Monitor Delay]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[Line Out]: Ses ve video sinyallerini senkronize eder.
[Normal]:
Sesin gerçek zamanlý izlenmesini saðlar.

Ses Kanalýnýn Seçilmesi
AV OUT terminali veya × (kulaklýk) terminalinden çýkýþý yapýlacak ses
kanalýný seçebilirsiniz.

[¡ Audio Setup]
[Audio Output]

Ýþlem modlarý:
[Channel]

1 [Channel] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Output] > [Channel]

[CH1/CH2]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[CH1/CH2]:
[CH1/CH1]:
[CH2/CH2]:
[All/All]:

CH1 kanalýnda gelen ses çýkýþý sol kanaldan, CH2 kanalýndan gelen ses çýkýþý ise sað kanaldan çýkar.
CH1 kanalýndan gelen ses çýkýþý hem sol hem de sað kanaldan çýkýþ yapar.
CH2 kanalýndan gelen ses çýkýþý hem sol hem de sað kanaldan çýkýþ yapar.
CH1 ve CH2 kanallarýndan gelen ses birleþtirilir ve çýkýþ hem sol hem de sað kanaldan yapýlýr.

NOTLAR
• Atanabilir tuþlardan biri [Audio Output CH] (A 85) olarak ayarlarsanýz, ses kanalýný doðrudan deðiþtirmek için
tuþa basabilirsiniz.
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AV OUT Terminalinin Çýkýþ Seviyesini Belirleme
AV OUT terminalinden yapýlacak ses çýkýþýnýn ses çýkýþ seviyesi
belirlenebilir.

110

[¡ Audio Setup]
[Audio Output]

Ýþlem modlarý:
[Level]

1 Ses çýkýþý [Level] alt menüsünü açýn.
[¡ Audio Setup] > [Audio Output] > [Level]

2 Ýstediðiniz seviyeyi belirleyin ve sonra joystick tuþuna basýn.
Seçenekler
[1 Vrms]: Ses çýkýþ seviyesi normaldir.
[2 Vrms]: Ses çýkýþ seviyesi 6 dB üzerindedir.

NOTLAR
• Bu ayar, kulaklýklarýn ses çýkýþýný etkilemez.

[1 Vrms]
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Kliplerin Bilgisayara Kaydedilmesi
Klipleri kaydetmek için size verilen Data Import Utility yazýlýmýný kullanarak, birden fazla dosya halinde
kaydedilmiþ klipleri otomatik olarak birleþtirme avantajýna sahip olabilir ve seçtiðiniz düzenleme yazýlýmýyla bu
dosyalarla tek bir dosyasýymýþ gibi iþlem yapabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

Veri Aktarma Yardýmcý Programýný Kullanarak Kliplerin Kaydedilmesi:
• Klipleri bilgisayara kaydedin (tüm klipler/sadece yeni klipler).
• Kaydý aktarma özelliðiyle ayrý ayrý SD kartlara kaydedilmiþ klipleri (A 41) birleþtirin ve tek bir klip haline getirin.
• 2 GB maksimum dosya boyutu sýnýrlandýrmasý nedeniyle bölünen tek bir klibe ait çok sayýdaki video akýþ
dosyasýný birleþtirin ve tek bir klip haline getirin.
Daha fazla ayrýntý için Data Import Utility Yazýlým Kýlavuzunu, size verilen PIXELA CD-ROM'u içinde yer alan
[\Manual\English] klasöründeki PDF dosyasýný* kontrol edin.
*PDF dosyasýný görüntüleyebilmek için Adobe® Reader® 6 veya üstü gerekir.

Yazýlýmýn Yüklenmesi
Adým-adým kurulum ve sistem gereksinimlerinin tamamýný görmek için Data Import Utility Yazýlým Kýlavuzu (PDF
dosyasý) içindeki Kurulum ve Sistem gereksinimleri konularýna bakýn. Aþaðýda ana sistem gereksinimleri verilmiþtir.
OS

Windows XP1, SP3
Windows Vista2, SP2
Windows 72, SP1

Mac OS X 10,6 veya 10,7

CPU

Intel® Core veya eþdeðeri

Intel® CPU
(Power PC ile uyumlu deðil)

RAM

1 GB (Windows 7 için 2 GB, 64-bit sürüm)

Ekran

1024 x 768 piksel

1sadece 32 bitli sürüm.
232 bitli ve 64 bitli sürümler.

Baðlantý Þemasý
Kamerayý kompakt güç adaptörünü kullanarak þehir cereyanýyla beslemenizi öneririz.

USB
terminali
USB terminali
(standard-A)

IFC-400PCU USB Kablosu
(opsiyonel)
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Fotoðraf Çekimi
Kamera
modundayken fotoðraf çekebilir veya kamera
modundayken bir klipten fotoðraf çekimi
yapabilirsiniz. SD karta kayýtlý fotoðraflarýn boyutu 1920 x 1080* olur.
* Bu boyutta kamera 1 GB’lýk SD karta yaklaþýk 670 fotoðraf kaydedebilir.

CAMERA Modunda Fotoðraf Çekimi
Kamera bir klip kaydý yaparken veya kayýtta duraklatma modundayken fotoðraf çekimi yapýlabilir. Çekim
öncesinde bir özel resim dosyasý seçilirse, bu dosya fotoðrafla birlikte kaydedilir (A 88). Fotoðraf çekebilmek için
atanabilir tuþlardan birini [Photo] olarak ayarlayýn.
Ýþlem modlarý:

1 Atanabilir tuþlardan birini [Photo] seçeneðine ayarlayýn (A 85).
2 Fotoðraf çekmek için bu atanabilir tuþa basýn.
• Seçilen SD kartýn simgesi (2 veya 3) ve mevcut fotoðraf sayýsý kýsa bir süre ekranýn sað üst kýsmýnda
görüntülenir.
• Bir özel resim dosyasý seçilirse, bu dosya fotoðrafla birlikte kaydedilir.
• Fotoðraf kaydý yapýlýrken SD kartý eriþim göstergesi kýrmýzý renkte yanar.

MEDIA Modunda Fotoðraf Çekimi
Bir klipten kayýtta duraklatma modundayken fotoðraf çekimi yapýlabilir. Fotoðraf çekebilmek için atanabilir
tuþlardan birini [Photo] olarak ayarlayýn.
Ýþlem modlarý:

1 Atanabilir tuþlardan birini [Photo] seçeneðine ayarlayýn (A 85).
2 Ýstediðiniz klibi seçin ve izlemeyi baþlatmak için Ò tuþuna basýn.
3 Fotoðraf almak istediðiniz noktada izlemeyi duraklatýn.
4 Fotoðraf çekmek için bu atanabilir tuþa basýn.
• Ekran sanki fotoðraf makinesi deklanþörü serbest býrakýlmýþ gibi kýsa bir süre kararýr.
• Seçilen SD kartýn simgesi (2 veya 3) ve mevcut fotoðraf sayýsý kýsa bir süre ekranýn sað üst kýsmýnda
görüntülenir.
• Fotoðraf kaydý yapýlýrken SD kartý eriþim göstergesi kýrmýzý renkte yanar.

5 Ýzlemeyi durdurmak için Ñ tuþuna basýn.
ÖNEMLİ
• SD kart eriþim göstergeleri kýrmýzý renkte yanýyorken aþaðýdaki önlemlere dikkat edin. Aksi takdirde kalýcý veri
kaybý olabilir.
- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
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NOTLAR
• Kayýt için seçilen SD kart üzerindeki LOCK düðmesi yazmaya karþý koruma konumuna ayarlanmýþsa, fotoðraf
kaydý yapamazsýnýz. LOCK düðmesinin konumunu çekim öncesinde deðiþtirin.
• [w Other Functions] > [Custom Function] > [Scan Reverse Rec] (A 98) seçeneði [Off] dýþýnda bir
seçeneðe ayarlanmýþ olsa bile fotoðraflar çevrilemez.
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Fotoðraflarýn Ýzlenmesi

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
Kamera ile çektiðiniz fotoðraflarý izleyebilirsiniz.
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Ýþlem modlarý:

[Photos] Ýndeks Ekranýnýn Görüntülenmesi
Fotoðraflarý görmek için [Photos] indeks ekranýný görüntüleyin.

1 Q düðmesini MEDIA konumuna getirin.
• Kamera

moduna geçer ve klip indeks ekraný görüntülenir.

2 INDEX tuþuna basýn.
• Ýndeks ekraný seçim menüsü görüntülenir.

3 [Photos] seçimi yapýn ve sonra joystick'e basýn.
• [Photos] indeks ekraný görüntülenir.
• Fotoðraflarýn izlenmesi tamamlandýktan sonra, klip indeks ekranýna
geri dönmek için INDEX tuþuna basýn.

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
1 Turuncu seçim çerçevesini istediðiniz fotoðrafa getirin.
2 Ò tuþuna basarak fotoðrafý görüntüleyin.
• Fotoðraf izleme ekraný görüntülenir ve seçilen fotoðraf ekrana getirilir.
• Ú/Ù tuþlarýný kullanarak veya joysticki sola/saða iterek bir önceki/
sonraki fotoðrafa geçin.
• Ekran göstergelerini göstermek/gizlemek için DISP. tuþuna basýn.
• [Photos] indeks ekranýna geri dönmek için Ñ tuþuna basýn.
ÖNEMLİ
• SD kart eriþim göstergeleri kýrmýzý renkte yanýyorken aþaðýdaki önlemlere
dikkat edin. Aksi takdirde kalýcý veri kaybý olabilir.
- Güç kablosunu sökmeyin veya kamerayý kapatmayýn.
- SD kart kompartýmaný kapaðýný açmayýn ve SD kartlarý çýkarmayýn.
NOTLAR
• Aþaðýdaki fotoðraflar düzgün bir þekilde görüntülenmeyebilir.
- Bu kamera ile çekilmemiþ fotoðraflar.
- Bir bilgisayarda oluþturulmuþ veya düzenlenmiþ fotoðraflar.
- Dosya adlarý deðiþtirilmiþ fotoðraflar.
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Fotoðraf Ýþlemleri
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Bir fotoðrafý kopyalamak, silmek veya fotoðrafa gömülü bir özel resim dosyasýný kopyalamak için fotoðraf
menüsünü kullanabilirsiniz. Fotoðraf menüsünü [Photos] indeks ekranýndan veya fotoðraf izleme ekranýndan
görüntüleyebilirsiniz.

Fotoðraf Menüsünün Kullanýlmasý
1 [Photos] indeks ekranýndan bir fotoðraf seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Bir fotoðrafý izliyorsanýz sadece joystick tuþuna basýn.
• Fotoðraf menüsü görüntülenir. Kullanýlabilir iþlevler fotoðrafýn ayarlarýna baðlýdýr.

2 Ýstediðiniz iþlevi seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.

Fotoðraflarý Kopyalama
Fotoðraflarý bir SD karttan diðerine kopyalayabilirsiniz.
Ýþlem modlarý:

Bir Fotoðrafýn Ýzleme Ekranýndan Kopyalanmasý
1 Kopyalanacak fotoðrafý görüntüleyin (A 115).
2 Fotoðraf menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
3 [Copy] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Seçilen fotoðraf kopyalanýr.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Bir Fotoðrafýn Ýndeks Ekranýndan Kopyalanmasý
1 [Photos] indeks ekranýný açýn (A 115).
2 Turuncu seçim çerçevesini kopyalanacak fotoðrafa getirin.
3 Fotoðraf menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
4 [Copy] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
5 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Seçilen fotoðraf kopyalanýr.
6 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
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Seçilmiþ Fotoðraflarýn Kopyalanmasý
1 [Photos] indeks ekranýndan fotoðraf seçim ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Photos] > [Copy] > [Select]
2 Joystick tuþunu kullanarak, turuncu seçim çerçevesini kopyalamak
istediðiniz fotoðrafa getirin ve joystick tuþuna basýn.
• Fotoðrafýn yanýnda bir onay iþareti " görüntülenir ve bu, seçimin
yapýldýðýný gösterir. Tekrar joystick tuþuna basarak onay iþaretini
kaldýrabilirsiniz.
• Kopyalamak istediðiniz tüm fotoðraflarý seçmek için bu adýmý
tekrarlayýn. Toplam fotoðraf sayýsý ekranýn altý kýsmýnda " simgesinin
yanýnda görüntülenir.

[w Other Functions]
[Photos]
[Copy]
[Select]

3 Ýstediðiniz fotoðraflarýn hepsini seçtikten sonra MENU tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Fotoðraf seçim ekranýna geri dönmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Fotoðraflar kopyalanýrken iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basabilirsiniz.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Tüm Fotoðraflarýn Kopyalanmasý
1 [Photos] indeks ekranýndan [Photos Copy All] ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Photos] > [Copy] > [All]
2 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Fotoðraflar kopyalanýrken iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna
basabilirsiniz.

[w Other Functions]
[Photos]
[Copy]
[All]

3 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.

Fotoðraflarýn Silinmesi
Artýk ihtiyaç duymadýðýnýz bir fotoðrafý silebilirsiniz. Ancak bu durumda, fotoðrafa gömülü özel resim dosyasý da
silinir. Fotoðraflar, fotoðraf izleme ekranýndan veya [Photos] indeks ekranýndan tek seferde silinebilir.
Ýþlem modlarý:

Ýzleme Ekranýndan Bir Fotoðrafýn Silinmesi
1 Silinecek fotoðrafý görüntüleyin (A 115).
2 Fotoðraf menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
3 [Delete] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Seçilen fotoðraf silinir ve bir sonraki fotoðraf görüntülenir.
• Fotoðrafa özel bir resim dosyasý gömülmüþse bu dosya da silinir.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
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Ýndeks Ekranýndan Bir Fotoðrafýn Silinmesi
1 [Photos] Ýndeks Ekranýný açýn (A 115).
2 Turuncu seçim çerçevesini silinecek fotoðrafa getirin.
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3 Fotoðraf menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
4 [Delete] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
5 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Seçilen fotoðraf silinir.
• Fotoðrafa özel bir resim dosyasý gömülmüþse bu dosya da silinir.
6 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Seçilmiþ Fotoðraflarýn Silinmesi
1 [Photos] indeks ekranýndan fotoðraf seçim ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Photos] > [Delete] > [Select]
2 Joystick tuþunu kullanarak, turuncu seçim çerçevesini kopyalamak
istediðiniz fotoðrafýn üzerine getirin ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Fotoðrafýn yanýnda bir onay iþareti " görüntülenir ve bu, seçimin
yapýldýðýný gösterir. Tekrar joystick tuþuna basarak onay iþaretini
kaldýrabilirsiniz.
• Kopyalamak istediðiniz tüm fotoðraflarý seçmek için bu adýmý
tekrarlayýn. Toplam fotoðraf sayýsý ekranýn altý kýsmýnda " simgesinin
yanýnda görüntülenir.

[w Other Functions]
[Photos]
[Delete]
[Select]

3 Ýstediðiniz fotoðraflarýn hepsini seçtikten sonra MENU tuþuna basýn.
4 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Fotoðraf seçim ekranýna geri dönmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Fotoðraflar kopyalanýrken iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basýn.
5 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Tüm Fotoðraflarýn Silinmesi
1 [Photos] indeks ekranýndan [Photos Copy All] ekranýný açýn.
[w Other Functions] > [Photos] > [Delete] > [All]
2 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
• Fotoðraflar kopyalanýrken iþlemi iptal etmek için joystick tuþuna basýn.
3 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
ÖNEMLİ
• Fotoðraflarý silerken dikkatli olun. Silinen fotoðraflar kurtarýlamaz.
• Diðer cihazlarda korumaya alýnan fotoðraflar bu kamerada silinemez.

[w Other Functions]
[Photos]
[Delete]
[All]
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Özel Resim Dosyalarýnýn Kopyalanmasý
Bir fotoðrafa gömülü özel resim dosyasýný kameraya kopyalayabilirsiniz. Özel resim dosyasý fotoðraf izleme
ekranýndan veya [Photos] indeks ekranýndan kopyalanabilir.
Ýþlem modlarý:

Bir Dosyanýn Ýzleme Ekranýndan Kopyalanmasý
1 Kopyalanacak özel resim dosyalý fotoðrafý görüntüleyin (A 115).
2 Fotoðraf menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
3 [Copy / File] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kameradaki bir dosya slotunu gösteren turuncu seçim çerçevesiyle [/Data 1/3] ekraný görüntülenir.
• Alternatif olarak, CUSTOM PICTURE tuþuna basabilirsiniz.
• [/ Data 2/3] ve [/ Data 3/3] ekranlarýný görüntülemek için joystick tuþunu yukarý/aþaðý itin.
4 Joysticki sola/saða doðru iterek istediðiniz dosya yuvasýný seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
5 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen fotoðrafa gömülü özel resim dosyasý, bu slottaki dosyanýn üzerine yazýlarak kopyalanýr.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
6 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
Bir Dosyanýn Ýndeks Ekranýndan Kopyalanmasý
1 [Photos] Ýndeks Ekranýný açýn (A 115).
2 Turuncu seçim çerçevesini kopyalanacak özel resim dosyalý fotoðrafa getirin.
3 Fotoðraf menüsünü açmak için joystick tuþuna basýn.
4 [Copy / File] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Kameradaki bir dosya slotunu gösteren turuncu seçim çerçevesiyle [/Data 1/3] ekraný görüntülenir.
• Alternatif olarak, CUSTOM PICTURE tuþuna basabilirsiniz.
• [/ Data 2/3] ve [/ Data 3/3] ekranlarýný görüntülemek için joystick tuþunu yukarý/aþaðý itin.
5 Joysticki sola/saða doðru iterek istediðiniz dosya yuvasýný seçin ve sonra joystick tuþuna basýn.
6 [OK] seçimi yapýn ve sonra joystick tuþuna basýn.
• Seçilen fotoðrafa gömülü özel resim dosyasý, bu slottaki dosyanýn üzerine yazýlarak kopyalanýr.
• Ýþlemi iptal etmek için [Cancel] seçimi yapýn.
7 Ýþlem doðrulama mesajý görüntülendiðinde joystick tuþuna basýn.
NOTLAR
• Özel resim dosyasý, korumalý dosyalý bir dosya slotuna kaydedilemez.
• Varsayýlan olarak [C7] ila [C9] arasýndaki dosya dizileri korumalýdýr.
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Ek Bilgi
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Menü Seçenekleri
Bir öðenin seçilmesiyle ilgili ayrýntýlar için Menülerin Kullanýlmasý (A 27) konusuna bakýn. Her iþlevle ilgili ayrýntýlar
için baþvuru sayfasýna bakýn. Bir baþvuru sayfasý olmayan menü öðeleri, tablolardan sonra açýklanýr. Koyu renkli
ayar seçenekleri, varsayýlan deðerleri belirtir. Kullanýlamayan menü öðeleri gri renkte gösterilir.
Belirli bir menüye doðrudan geçmek için:
[~ Camera Setup] menüsü
[¡ Audio Setup] menüsü
[¢ Video Setup] menüsü
[£ LCD/VF Setup] menüsü
[¤ TC/UB Setup] menüsü
[w Other Functions] menüsü
[ My Menu] özelleþtirilmiþ menü
[~ Camera Setup] menüsü (sadece
Menü öðesi

A 121
A 122
A 122
A 123
A 126
A 126
A 128
modu)

Alt Menü

Ayar seçenekleri

A

[Light Metering]

[Backlight], [Standard], [Spotlight]

61

[AE Shift]

[+2.0], [+1.5], [+1.25], [+1.0], [+0.75], [+0.5], [+0.25], [±0], [-0.25],
[-0.5], [-0.75], [-1.0], [-1.25], [-1.5], [-2.0]

60

[ISO/Gain]

[Iris]
[Shutter]

[Select]

[ISO], [Gain]

[ISO Increment]

[1 stop], [1/3 stop]

[Gain]

[Normal], [Fine]

[Iris Increment]

[1/2 stop], [1/3 stop], [Fine]

[Zoom-Iris Correct.]

[On], [Off]

[Mode]

[Speed], [Angle], [Clear Scan], [Slow], [Off]

[Shutter Increment]

[1/3 stop], [1/4 stop]

56

59
53

[Flicker Reduction]

[Automatic], [Off]

55

[/ CINEMA Locked]

[On], [Off]

49

[EF-S Lens]

[On], [Off]

30

[Cancel], [OK]

43

[ABB]
[Color Bars]

[Periph. Illum. Corr.]

[Enable]

[On], [Off]

[Type]

[System Frequency] seçeneði [59.94 Hz] olarak ayarlandýðýnda:
[SMPTE], [ARIB]
[System Frequency] seçeneði [50,00 Hz] olarak ayarlandýðýnda:
[EBU], [SMPTE]
[On], [Off]

79

30
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[¡ Audio Setup] menüsü
Menü öðesi
[Audio Input]

122

Alt Menü

[Off], [LC1], [LC2]

Ü

–

75

[Int. Mic Sensitivity]

[Normal], [High]

Ü

–

75

[MIC/Int. Mic Att.]

[On], [Off]

Ü

–

75

[MIC Mode]

[Automatic], [Manual]

Ü

–

[MIC Level]

0 ila 99 (50)

Ü

–

[XLR Rec Channel]

[CH1], [CH1/CH2]

Ü

–

76

[XLR1 Mic Trimming]

[+12 dB], [+6 dB], [0 dB], [-6 dB], [-12 dB]

Ü

–

78

Ü

–

78

Ü

–

77
74,
77

[XLR2 Mic Trimming]
[XLR1 Mic Att.]

[On], [Off]

[XLR2 Mic Att.]

[Audio Output]*

A

Ayar seçenekleri

[Int. Mic Low Cut]

74

[XLR ALC Link]

[Linked], [Separated]

[Limiter]

[On], [Off]

Ü

–

[1 kHz Tone]

[-12 dB], [-18 dB], [-20 dB], [Off]

Ü

–

79

[Monitor Delay]

[Line Out], [Normal]

Ü

–

115

[Channel]

[CH1/CH2], [CH1/CH1], [CH2/CH2], [All/All]

Ü

Ü

115

[Level]

[1 Vrms], [2 Vrms]

Ü

Ü

116

[Headphone Volume]

[Off], 1 ila 15 (8)

Ü

Ü

78,
104

[Speaker Volume]

[Off], 1 ila 15 (8)

–

Ü

104

* [Photos] indeks ekranýnda kullanýlamaz.

[¢ Video Setup] menüsü
Menü öðesi

A

Ayar seçenekleri

[Character Display]

[VF], [Ext. Out]

Ü

–

[HD Onscreen Disp.]

[On], [Off]

Ü

Ü

[SD Onscreen Disp.]

[On], [Off]

Ü

Ü

[Resize SD Output]

[Letterbox], [Squeeze], [Side Crop]

–

Ü

114
113
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[£ LCD/VF Setup] menüsü
Menü öðesi

Alt Menü

A

Ayar seçenekleri

[Brightness]

-99 ila 99 (±0)

Ü

Ü

[Contrast]

-99 ila 99 (±0)

Ü

Ü

[Color]

-20 ila 20 (±0)

Ü

Ü

[Sharpness]

1 ila 4 (2)

Ü

Ü

[Backlight]

[Normal], [Bright]

Ü

Ü

[Brightness]

-99 ila 99 (±0)

Ü

Ü

[Contrast]

-99 ila 99 (±0)

Ü

Ü

[Color]

-20 ila 20 (±0)

Ü

Ü

[Sharpness]

1 ila 4 (2)

Ü

Ü

[Backlight]

[Normal], [Bright]

Ü

Ü

[LCD/VF B&W]

[On], [Off]

Ü

Ü

33

[LCD/VF Simul.]

[On], [Off]

Ü

Ü

33

[View Assist.]

[On], [Off]

Ü

–

97

[Peaking]

[On], [Off]

Ü

–

[LCD Setup]

[VF Setup]

[Peaking 1], [Peaking 2]

Ü

–

[Color]

[White], [Red], [Yellow], [Blue]

Ü

–

[Gain]

[Off], 1 ila 15 (8)

Ü

–

[Frequency]

1 ila 4 (2)

Ü

–

[Color]

[White], [Red], [Yellow], [Blue]

Ü

–

[Gain]

[Off], 1 ila 15 (15)

Ü

–

[Frequency]

1 ila 4 (1)

Ü

–

[On], [Off]

Ü

–

[Select]

[Zebra 1], [Zebra 2], [Zebra 1&2]

Ü

–

[Zebra 1 Level]

[70 ±5%], [75 ±5%], [80 ±5%], [85 ±5%],
[90 ±5%], [95 ±5%]

Ü

–

[70%], [75%], [80%], [85%], [90%], [95%],
[100%]

Ü

–

[Select]
[Peaking 1]

[Peaking 2]

[Zebra]

[Zebra 2 Level]

[On], [Off]

Ü

–

[Enable]

[On], [Off]

Ü

–

[Center]

[White], [Gray], [Off]

Ü

–

[Horizontal]

[White], [Gray], [Off]

Ü

–

[Grid]

[White], [Gray], [Off]

Ü

–

[Safety Zone]

[White], [Gray], [Off]

Ü

–

[Safety Zone Area]

[80%], [90%], [92.5%], [95%]

Ü

–

[Aspect Marker]

[White], [Gray], [Off]

Ü

–

[Aspect Ratio]

[4:3], [13:9], [14:9], [1.66:1], [1.75:1],
[1.85:1], [2.35:1]

Ü

–

[On], [Off]

–

[Zebra HD Output]
[Markers]

[Audio Level]

Ü*

123
33

33

66

68

67

–
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Menü öðesi
[Custom Display 1]

124

[Custom Display 2]

Alt Menü

A

Ayar seçenekleri

[Light Metering]

[On], [Off]

Ü

–

[Custom Picture]

[On], [Off]

Ü

–

[Focal Length]

[On], [Off]

Ü

–

[ND Filter]

[On], [Off]

Ü

–

[AF Modu]

[On], [Off]

Ü

–

[Key Lock]

[On], [Off]

Ü

–

[White Balance]

[On], [Off]

Ü

–

[Exposure]

[On], [Off]

Ü

–

[Iris]

[On], [Off]

Ü

–

[ISO/Gain]

[On], [Off]

Ü

–

[Shutter]

[On], [Off]

Ü

–

[Peaking]

[On], [Off]

Ü

–

[Magnification]

[On], [Off]

Ü

–

[View Assist.]

[On], [Off]

Ü

–

[EF-S Lens]

[On], [Off]

Ü

–

[Lens]

[On], [Off]

Ü

–

[Remaining Battery]

[Warning], [Normal], [Off]

Ü

–

[Remaining Rec Time]

[Warning], [Normal], [Off]

Ü

–

[Rec Mode]

[On], [Off]

Ü

–

[Time Code]

[On], [Off]

Ü

–

[Photo]

[Warning], [Normal], [Off]

Ü

–

[Bit Rate]

[On], [Off]

Ü

–

[Frame Rate]

[On], [Off]

Ü

–

[Character Rec]

[On], [Off]

Ü

–

[Output Display]

[On], [Off]

Ü

–

[User Bit]

[On], [Off]

Ü

–

[Audio Output CH]

[On], [Off]

Ü

–

[Audio Level]

[On], [Off]

Ü

–

[HDMI Rec Command]

[On], [Off]

Ü

–

[Temperature/Fan]

[On], [Off]

Ü

–

[Tarih/Saat]:

[Date/Time], [Time], [Date], [Off]

Ü

–

–

Ü?

[Tarih/Saat]:

[On], [Off]

–

–

–

* [Photos] indeks ekranýnda kullanýlamaz.

[Audio Level]: [On] olarak ayarlandýðýnda ses seviyesi ölçeri görüntüler.
[Custom Display 1] ayarlarý
[Light Metering]: [On] olarak ayarlandýðýnda, ~ Camera Setup] > [Light Metering] seçeneði [Backlight] veya
[Spotlight] olarak ayarlanmýþsa ýþýk ölçüm simgesi (° veya ®) görüntülenir.
[Custom Picture]: [On] olarak ayarlandýðýnda özel resim simgesini (/) görüntülenir ve bu, bir özel resim
dosyasýnýn seçildiðini ve bu dosyanýn özel resim ayarlarýnýn uygulandýðýný belirtir.
[Focal Length]: [On] olarak ayarlandýðýnda takýlan EF lensin geçerli odak uzunluðunu görüntülenir.
[ND Filter]: [On] ND filtresi göstergesini görüntüler.
[AF Modu]: [On] olarak ayarlandýðýnda, EF lens üzerindeki odaklanma modu düðmesi AF olarak ayarlanýrsa
otomatik odaklanma simgesini (AF) görüntüler.
[Key Lock]: [On] olarak ayarlandýðýnda tuþ kilidi simgesini (C) görüntüler.
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[White Balance]: [On] olarak ayarlandýðýnda beyaz ayarý göstergesini görüntüler.
[Exposure]: [On] olarak ayarlanýrsa poz çubuðunu görüntüler.
[Iris]: [On] olarak ayarlanýrsa diyafram ayarýný görüntüler.

125

[ISO/Gain]: [On] olarak ayarlanýrsa ISO hýzýný veya gain ayarýný görüntüler.
[Shutter]: [On] olarak ayarlanýrsa enstantane hýzý ayarýný görüntüler.
[Peaking]: [On] olarak ayarlandýðýnda pikleme simgesini (J veya K) görüntüler.
[Magnification]: [On] olarak ayarlandýðýnda ekran büyütme simgesini (^) görüntüleyerek ekrandaki
görüntünün büyütüldüðünü belirtir.
[View Assist.]: [On] olarak ayarlandýðýnda görüntüleme asistaný simgesini (
[EF-S Lens]:[On] olarak ayarlandýðýnda EF-S lensi doðrulama simgesini
[Lens]:[On] olarak ayarlandýðýnda lens uyarý simgesini

) görüntüler.
görüntüler.

görüntüler.

[Custom Display 2] ayarlarý
[Remaining Battery]: Kalan pil göstergesi görüntülendiðinde kontrol yapar.
[Normal]: Her zaman ekranda kalýr.
[Warning]: Sadece bir uyarý olduðunda görüntülenir.
[Remaining Rec Time]: Kalan kayýt süresini görüntüler.
[Normal]: Her zaman ekranda kalýr.
[Warning]: Sadece bir uyarý olduðunda görüntülenir.
[Rec Mode]: [On] olarak ayarlandýðýnda kayýt iþlemi göstergesini ekrana getirir (örneðin, kayýtta duraklatma
modunda [STBY]).
[Time Code]: [On] olarak ayarlanýrsa süre kodunu görüntüler.
[Photo]: Fotoðraf çekimi yapýlýrken SD kart durumu göstergesinin ve kalan fotoðraf sayýsýnýn görüntülenmesini
kontrol eder.
[Normal]: Her zaman ekranda kalýr.
[Warning]: Sadece bir uyarý olduðunda görüntülenir.
[Bit rate]: [On] olarak ayarlanýrsa bit oranýný görüntüler.
[Frame Rate]: [On] olarak ayarlanýrsa çekim hýzýný görüntüler.
[Character Rec]: [On] olarak ayarlandýðýnda karakter kaydý uyarý simgesini (S) görüntüleyerek ekran
göstergelerinin bir klibe kaydedileceðini belirtir.
[Output Display]: [On] olarak ayarlandýðýnda çýkýþ göstergesi uyarý simgesini (T) görüntüleyerek harici bir
monitöre ekran göstergeleri çýkýþý olacaðýný gösterir.
[User Bit]: [On] olarak ayarlanýrsa kullanýcý bitini görüntüler.
[Audio Output CH]: [On] olarak ayarlandýðýnda ses çýkýþ kanalýný görüntüler.
[Audio Level]: [On] olarak ayarlandýðýnda ses seviye göstergesini ve eðer etkinleþtirilmiþse ses patlamasý önleyici
simgesini ( ) görüntüler.
[HDMI Rec Command]: [w Other Functions] > [HDMI] > [Rec Command] seçeneði [On] olarak
ayarlandýðýnda çýkýþý yapýlan SDI kayýt komutunun durumunu görüntüler.
[Temperature/Fan]: [On] olarak ayarlandýðýnda soðutma sistemi uyarý simgelerini (
[Date/Time]: Kayýt sýrasýnda tarih ve/veya saati görüntüler.
[Date/Time]: Ýzleme sýrasýnda kayýt tarihini ve saatini görüntüler.

ve/veya

) görüntüler.
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Menü Seçenekleri

[¤ TC/UB Setup] menüsü (sadece
Menü öðesi
[Time Code]

126
[User Bit]

modu)

Alt Menü

A

Ayar seçenekleri

[Mode]

[Preset], [Regen.]

[Run]

[Rec Run], [Free Run]

[DF/NDF]*

[DF], [NDF]

70

[Setting]

[Set], [Reset]

69

[Output Mode]

[Fixed], [Pulldown]

72

[Type]

[Setting], [Time], [Date]

72

69

* Aþaðýdaki durumlarda süre kodu [NDF] (kare düþürmesiz) olarak ayarlanýr ve deðiþtirilemez:
- [w Other Functions] > [System Frequency] seçeneði [50.00 Hz] olarak ayarlandýðýnda
- [w Other Functions] > [System Frequency] seçeneði [59.94 Hz] olarak ve çekim hýzý 24P olarak ayarlandýðýnda

[w Other Functions] menüsü
Menü öðesi
[Reset]

[Transfer Menu//]

Alt Menü
[Cancel], [OK]

Ü

[Camera Settings]

[Cancel], [OK]

Ü

–

[Assignable Buttons]

[Cancel], [OK]

Ü

Ü1

Ü

Ü

Ü

Ü

Dünya saat dilimleri listesi.
[UTC-05:00 New York] veya [UTC+01:00
Central Europe]2

Ü

Ü

[Tarih/Saat]:

–

Ü

Ü

[Date Format]

[YMD], [YMD/24H], [MDY], [MDY/24H],
[DMY], [DMY/24H]2

Ü

Ü

[Setting]

[WFM], [Edge Mon.], [Off]

Ü

–

–

Ü4

[Line], [Line+Spot], [Field], [RGB], [YPbPr]

Ü

Ü4

[1x], [2x]

Ü

Ü4

[Type 1], [Type 2]

Ü

–

[Off], 1 ila 15 (12)

Ü

–

[Deutsch], [English], [Español], [Français],
[Italiano], [Polski], [
], [
],
[
], [
]

Ü

Ü

Bkz. dipnot 3

Ü

–

–

Ü1

Ü

–

[Save To *]

[*A]

[Menu], [Menu+/]

[*B]
[Load From *]

[*A]

[Menu], [Menu+/]

[*B]
[Time Zone]

[Set Clock]

[WFM (LCD)]

[WFM], [Off]
[Waveform Monitor]
[Gain]
[Edge Monitor]
[Gain]
[Language !]

[Assign Button]

[1] ila [15]
[7] ila [15]

[Tally Lamp]

A

Ayar seçenekleri

[All Settings]

[Front]

[On], [Off]

[Rear]

Ü
–

99

25

25

80
80
81

26

85
–

[Media Access LED]

[On], [Off]

Ü

Ü

–

[Fan]

[On], [Automatic]

Ü

–

36

[System Frequency]

[59.94 Hz], [50.00 Hz]2

Ü

Ü1

50

[Relay Rec]

[On], [Off]

Ü

–

41

[Double Slot Rec]

[On], [Off]

Ü

–

41

[Bit Rate]

[24 Mbps LPCM], [24 Mbps], [17 Mbps],
[7 Mbps]

Ü

–

50
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Menü Seçenekleri

Menü öðesi

Alt Menü

[Frame Rate]

A

Ayar seçenekleri
[System Frequency] seçeneði [59.94 Hz]
olarak ayarlandýðýnda:
[60i], [PF30], [PF24], [24P]
[System Frequency] seçeneði [50,00 Hz]
olarak ayarlandýðýnda:
[50i], [PF25]

Ü

–

50

[Pre Rec]

[On], [Off]

Ü

–

83

[Delete Last Clip]

[Cancel], [OK]

Ü

–

–
106

[Clips]

[Copy]

[Select], [All]

–

Ü4

[Sil]

[Select], [All]

–

Ü4

[All]

–

Ü5

[Select], [All]

–

Ü4

108

[Convert HD`SD]

[Entire Clip], [Last 4 sec]

Ü

–

82

[Time Code]

[On], [Off]

Ü

–

–

[Rec Command]

[On], [Off]

Ü

–

–

[File Numbering]

[Reset], [Continu.]

Ü

–

135

[Add / File]

[On], [Off]

Ü

–

88

[Copy]

[Select], [All]

–

Ü6

122

[Sil]

[Select], [All]

–

Ü6

123

[Reset], [Continu.]

–

Ü1

135

Ü

–

98

Ü

Ü

–

Ü

Ü

40

[Rec Review]
[HDMI]
[Photos]

[File Numbering]
[Custom Function]

[Shockless WB]

[On], [Off]

[AE Response]

[Fast], [Normal], [Slow]

[Grip Ctrl Dial Dir.]

[Reverse], [Normal]

[F. Assist. B&W]

[Both], [Magnify], [Peaking], [Off]

[Magn. Add. Disp.]

[Peaking], [Edge Mon.], [Off]

[Scan Reverse Rec]

[Both], [Vertical], [Horizontal], [Off]

[Character Rec]

[On], [Off]

[Reset Hour Meter]
[Initialize Media]

107

[Cancel], [OK]
[*A]

[Complete], [Quick]

[*B]
[Lens Firmware]

–

Ü

–

31

[Firmware]

–

Ü

–

–

1
2
3

4
5
6

[Photos] indeks ekranýnda kullanýlamaz.
Varsayýlan deðer satýn alým yapýna ülkeye/bölgeye baðlýdýr.
[Assign Button] için ayar seçenekleri: [(NONE)], [ONE-SHOT AF], [PUSH AUTO IRIS], [Iris +], [Iris -], [AE Shift +], [AE Shift -],
[Backlight], [Spotlight], [ISO/GAIN], [SHUTTER], [View Assist.], [PEAKING], [ZEBRA], [WFM], [MAGN.], [Color Bars], [Markers],
[LCD Setup], [VF Setup], [LCD/VF B&W], [Onscreen Display], [Time Code], [Time Code Hold], [Headphone +], [Headphone -],
[Speaker +], [Speaker -], [Audio Output CH], [Audio Level], [Photo], [Fan], [My Menu], [Initialize Media], [User Setting (NONE)].
Varsayýlan ayarlar þöyledir: [1] ila [6]: [(NONE)], [7] ve [8]: [MAGN.], [9]: [PEAKING], [10]: [ZEBRA], [11]: [WFM], [12]: [PUSH AUTO
IRIS], [13]: [ISO/GAIN], [14]: [SHUTTER], [15]: [ONE-SHOT AF]
Sadece klip indeks ekranýnda kullanýlabilir.
Sadece [SD Movies] indeks ekranýnda kullanýlabilir.
Sadece [Photos] indeks ekranýnda kullanýlabilir.

[Reset]: Video kameranýn çeþitli ayarlarýný sýfýrlar.
[All Settings]: Saat ölçer dýþýndaki tüm kamera deðerlerini varsayýlan ayarlarýna sýfýrlar.
[Camera Settings]: Beyaz ayarý, iris, ISO hýzý, gain, enstantane hýzý, [~ Camera Setup] ayarlarýný ve özel resim
ayarlarýný varsayýlan deðerlerine sýfýrlar.
[Assignable Buttons]: Atanabilir tuþlarý varsayýlan ayarlara sýfýrlar.
[Tally Lamp]: Kamera kayýttayken ön veya arka tally lambalarýnýn yanmasýný seçmenizi saðlar.

127

D163_E_Chap_08.fm Page 128 Monday, January 28, 2013 1:04 AM

Menü Seçenekleri

[Media Access LED]: Kamera bir SD karta eriþirken ilgili SD kartýn eriþim göstergesinin yanýp yanmamasýný
belirlemenize izin verir.

128

[Delete Last Clip]: Kaydedilen son klibi siler. Son klip kaydýndan sonra kamera kapatýlýrsa bu menü seçeneði
kullanýlamaz.
[HDMI] ayarlarý
[Time Code]: HDMI OUT terminalinden dahili, kamera tarafýndan üretilen süre kodu çýktýsýný yapmanýza imkan
tanýr. Kamera HDMI kablosuyla (piyasadan temin edilebilir) bir harici cihaza baðlanýrsa bu ayar deðiþtirilemez.
[Rec Command]: Süre kodu çýkýþý seçimi yapýldýktan sonra bu ayar ek olarak kamera kayýt komutunu da çýkýþ
yapmanýza izin verir. Kamera HDMI OUT terminali kullanýlarak baþka bir cihaza baðlandýðýnda, kamera ile kayýt
baþlatýlýp durdurulduðunda diðer cihaz da kayda baþlar veya kaydý bitirir. Kamera HDMI kablosuyla (piyasadan
temin edilebilir) bir harici cihaza baðlanýrsa bu ayar deðiþtirilemez.
[Reset Hour Meter]: Video kamerada iki "saat ölçer" vardýr – ilki toplam iþlem süresini takip eder ve ikincisi ise,
son iþlemde bu iþlev kullanýlarak ikinci saat ölçer sýfýrlandýðý için iþlem süresini takip eder.
[Firmware]: Kameranýn aygýt yazýlýmýnýn geçerli sürümünü doðrulayabilirsiniz. Bu menü seçeneði genellikle
kullanýlamaz.
[

My Menu] (sadece

modu)

Menü öðesi
[Edit]

Alt Menü

Ayar seçenekleri

[Register]

[Cancel], [OK]

[Move]

[Cancel], [OK]

[Delete]

[Cancel], [OK]

[Reset All]

[Cancel], [OK]

A
28
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Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi

Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi
Video kameranýn kayýtla veya izlemeyle ilgili çeþitli ayarlarýný kontrol etmek için durum ekranlarýný kullanabilirsiniz.
Ayrýca, durum ekranlarýnýn çýkýþý harici bir monitöre yapabilirsiniz.

129
Ýþlem modlarý:

1 STATUS tuþuna basýn.
• Video kamera kapatýlmadýðý veya iþlem modu deðiþtirilmediði
müddetçe, görüntülenmiþ olan en son durum ekraný görüntülenir. Bu
durumda,
modunda [Camera] durum ekraný ve
modunda [Assign Button 1/2] durum ekraný görüntülenir.

2 Durum ekranlarý arasýnda gezinmek için joystick’i yukarý/aþaðý
itin.
3 Ýþlem tamamlandýðýnda durum ekranlarýndan çýkmak için tekrar
STATUS tuþuna basýn.
• Alternatif olarak, MENU veya CUSTOM PICTURE tuþuna
basabilirsiniz. Böylelikle durum ekranýndan çýkýlýr ve ilgili menü açýlýr.

,

Durum ekraný
[Camera]

A

Açýklama
ISO hýzý/gain, iris1 ve enstantane hýzý artýmlarý gibi kayýtla ilgili
ayarlarý, periferik aydýnlatma düzeltisi ve takýlan lens modeliyle ilgili
bilgileri görüntüler.

Ü

–

130

[Assign Button 1/2],
[Assign Button 2/2]

Her bir atanabilir tuþun geçerli iþlevini doðrulamanýzý saðlar.

Ü

Ü

130

[Audio]

Sesle ilgili ayarlarý görüntüler.

Ü

Ü1

131

[Media]

SD kart bilgilerini görüntüler.

Ü

Ü

131

[Video]

Video terminali ayarlarýný ve ön kayýt modunun etkin olup olmadýðýný
görüntüler.

Ü

Ü

132

[Battery/Hour Meter]

Kalan pil süresini, pil ömrünü ve video kameranýn ne kadar süredir
iþlem yaptýðýný kontrol etmenizi saðlar.

Ü

Ü

132

Etkin durumdaki özel resim dosyasý için ayarlarý görüntüler.

Ü

–

133,
134

[/ Data 1/3], [/ Data 2/3],
[/ Data 3/3]2
1
2

[Photos] indeks ekranýnda görüntülenmez.
Bu ekrandan sadece bir özel resim dosyasý seçildikten sonra görüntülenir.
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Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi

[Camera] Durum Ekraný (Sadece

130

modu)

1
2
3
4
5
6

1
2
3

ISO hýzý/Gain artýmý (A 56)
İris artýmý (A 59)
Enstantane hýzý artýmý (A 54)

4
5
6

Periferik aydýnlatma düzeltisi (A 30)
Titreme azaltma (A 55)
Lens model adý bilgisi (A 29)

[Assign Button 1/2], [Assign Button 2/2] Durum Ekraný

1

1

1
*

Atanabilir tuþlar 1 ila 15* (A 85)
modunda 1 – 6 arasýndaki atanabilir tuþlar görüntülenmez.
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Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi

[Audio] Durum Ekraný
modunda

131

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

modunda

8
14
1
2
3
4
5
6
7

Düþük filtre (yerleþik mikrofon) (A 75)
Mikrofon hassasiyeti (yerleþik mikrofon) (A 75)
Mikrofon paraziti azaltýcý (MIC terminali, yerleþik
mikrofon) (A 75)
Mikrofon modu (MIC terminali) (A 74)
Mikrofon kayýt seviyesi (MIC terminali) (A 74)
Ses patlamasý önleyici (A 74, 77)
Monitör gecikmesi (A 115)

8
9
10
11

Kulaklýk ses seviyesi (A 104)
Mikrofon hassasiyeti (XLR terminali) (A 78)
Mikrofon paraziti azaltýcý (XLR terminali) (A 78)
XLR terminallerinin kayýt seviyelerinin baðlanmasý
(A 77)
12 XLR terminal kaydý kanalý (A 76)
13 Ses referans sinyali (A 79)
14 Hoparlör ses seviyesi (A 104)

[Media] Durum Ekraný
modunda

3
4
5
6
7

1
2

8

1
2
3
4
*

SD kartý A
SD kartý B
SD hýz sýnýfý (A 38)
Karttaki toplam alan

5
6
7
8

Karttaki kullanýlan alan
Karttaki mevcut çekim süresi*
Karttaki mevcut fotoðraf sayýsý*
Karttaki yaklaþýk kullanýlan alan

modunda bu bilgiler sadece klip indeks ekranýnda durum ekraný açýlýrken görüntülenir.

NOTLAR
• Kullanýlan karta baðlý olarak, ekranda gösterilen toplam alan SD kartý üzerinde belirtilen kapasiteden farklý
olabilir.
•
modunda ve
modunda kaydý aktarma ve çift yuvalý kayýt modunun her ikisi de kapatýldýðýnda,
sadece kayýt/izleme için seçilmiþ olan SD kartý hakkýndaki bilgiler görüntülenir.
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Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi

[Video] Durum Ekraný

132

1
2
3
4
1
2
3

HDMI OUT terminali durumu
Ekran görüntüleri HD video çýkýþýnda süper
empoze (A 114)
SD çýkýþ kanalý (A 113)

* Sadece

5

4
5

Ön kayýt modu* (A 83)
Ekran görüntüleri SD video çýkýþýnda süper
empoze (A 114)

modu.

[Battery/Hour Meter] Durum Ekraný

1
2
3
4
5
1
2
3

Kalan kayýt süresi
Kalan kayýt süresi göstergesi
Pil ömrü göstergesi

4
5

Toplam iþlem süresi (A 128)
[Reset Hour Meter] kullanýmýnda itibaren iþlem
süresi (A 128)
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Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi

[/ Data 1/3] Durum Ekraný (Sadece

modu)

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

133

9

Özel resim dosya adý (A 88)
Gamma (A 91)
Ana temel (Master pedestal) (A 92)
Ana siyah RGB seviyeleri (A 92)
Siyah gama ayarlarý (seviye, aralýk ve nokta)
(A 92)

6
7
8
9

[/ Data 2/3] Durum Ekraný (Sadece

Diz ayarlarý (Knee settings) (eðim, nokta ve
doygunluk) (A 92)
Cilt detayý ayarlarý (nüans, berraklýk, alan ve Y
seviyesi) (A 94)
Seçmeli NR ayarlarý (nüans, berraklýk, alan ve Y
seviyesi) (A 94)
Uyumlu doygunluk (A 92)

modu)

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

Netlik ayarlarý (seviye, yatay ayrýntý frekansý, yatay/
dikey ayrýntý dengesi ve limit) (A 93)
Netlik ayarlarý (seç, diz diyafram gain ve eðim
ayarý) (A 93)
Seviye baðlantýlý ayarlar (seviye, eðim ve ofset)
(A 93)

4
5
6
7

Eþikleme ayarlarý (seviye, ofset, eðri ve derinlik)
(A 93)
Parazit azaltma (A 94)
Renk matrisi ayarlarý (seç, gain ve faz) (A 94)
Renk matrisi ayarlarý (A 94)
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Durum Ekranlarýnýn Görüntülenmesi

[/ Data 3/3] Durum Ekraný (Sadece

modu)

1
2
3
4
5
6

134

1
2
3
4

Beyaz ayarý R/B gain (A 95)
Renk düzeltisi (A 95)
Alan A ayarlarý (faz, berraklýk, alan ve Y seviyesi)
(A 95)
Alan A revizyon ayarlarý (seviye ve faz) (A 95)

7
8
5
6
7
8

Alan B ayarlarý (faz, berraklýk, alan ve Y seviyesi)
(A 95)
Alan B revizyon ayarlarý (seviye ve faz) (A 95)
Ayar seviyesi ve baskýlama (A 95)
Klip %100'de (A 95)
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Dosya Numaralandýrmasýnýn Sýfýrlanmasý

Dosya Numaralandýrmasýnýn Sýfýrlanmasý
Fotoðraflara otomatik olarak 0101 ila 9900 arasýnda ardýþýk numaralar
atanýr ve bunlar SD karttaki en fazla 100 fotoðraf içeren klasörlerde
saklanýr. Klasörler 101 - 998 aralýðýnda numaralandýrýlýr. Dosya
numaralandýrma yöntemini seçebilirsiniz ancak varsayýlan [Continu.] ayarýný
tercih etmeniz önerilir.
Ýþlem modlarý:

1 [File Numbering] alt menüsünü açýn.

modu:
[w Other Functions]

135
[Photos]
[File Numbering]
[Continu.]

modu: [w Other Functions] > [Photos] > [File Numbering]
modu: [w Other Functions] > [File Numbering]

2 Ýstediðiniz seçeneði belirleyin ve sonra joystick'e basýn.
modu:
[w Other Functions]
[File Numbering]
[Continu.]
Opsiyonlar
[Reset]:
Dosya numaralandýrmasý yeni bir SD kartý takýldýðýnda 101-0101 deðerinden yeniden baþlar. Bir SD
kartýnda önceden kaydedilmiþ fotoðraflar ve SD videolar varsa, fotoðraf numarasý SD karta kaydedilmiþ
olan son fotoðraf veya SD video numarasýndan itibaren devam eder.
[Continu.]: Dosya numaralarý, video kameraya kaydedilmiþ en son fotoðraftan ve kamerayla dönüþtürülmüþ SD
videodan itibaren baþlatýlýr. Ancak, taktýðýnýz SD kartýnda önceden kaydedilmiþ fotoðraflar ve SD videolar
varsa, fotoðraf numarasý SD karta kaydedilmiþ olan son fotoðraf veya SD video numarasýndan itibaren
devam eder. Bu ayar, dosyalarý bir bilgisayarda yönetmek için en kullanýþlý ayardýr.

NOTLAR
• Dosya numarasý, dosyanýn SD kartýndaki adýný ve yerini gösterir. Örneðin, 101-0107 numaralý bir fotoðraf
dosyasý "IMG_0107.jpg" olur ve bu "DCIM\101CANON" klasöründe yer alýrken 101-0108 numaralý bir SD
video dosyasý "MVI_0108.mpg" olur ve ayný klasörde saklanýr.
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Arýza Tespiti
Kameranýzla ilgili bir sorun yaþarsanýz bu bölüme baþvurun. Sorun devam ederse en yakýn Canon bayisine veya
Canon Hizmet Merkezi'ne baþvurun.

136
Güç kaynaðý
Kamera açýlmýyor veya kendiliðinden kapanýyor.
- Pil paketi tükenmiþ. Pili deðiþtirin veya pil paketini þarj edin.
- Pil paketini çýkarýn ve doðru bir þekilde tekrar takýn.
Açýldýktan kýsa bir süre sonra video kamera kendiliðinden kapanýyor.
- Bu video kamera ile uyumlu olmayan bir pil paketi kullanýyorsunuz. Önerilen bir pil paketini kullanýn (A 147).
Pil paketi þarj olmuyor.
- Pil paketi sýcaklýðý kabul edilebilir þarj aralýðýný aþmýþ. Pil paketinin sýcaklýðý 0 °C (32 °F) altýndaysa, pili þarj etmeden
önce ýsýtýn; 40 °C (104 °F) üstündeyse, pili þarj etmeden önce soðumasýný bekleyin.
- Pil paketini 0 °C ve 40 °C (32 °F ve 104 °F) aralýðýndaki sýcaklýklarda þarj edin.
- Pil paketi arýzalý. Pil paketini deðiþtirin.
Pil paketi normal sýcaklýklarda bile çok hýzlý tükeniyor.
- Pil paketinin hizmet ömrünü aþýp aþmadýðýný görmek için [Battery / Hour Meter] durum ekranýný (A 132) kontrol edin.
Pil ömrü açýlmýþsa, yeni bir pil satýn alýn.

Kayýt
Video kameranýn kontrolleri yanýt vermiyor/devre dýþý.
- Sap ünitesinin fiþinin video kamerayla baðlantýsýnda sorun olabilir. Sap ünitesini video kameraya takarken, sap ünitesi
fiþinin video kamera üzerindeki baðlantý terminaline iyice oturduðundan emin olun (A 35). Sap ünitesinin açýsýný
deðiþtirirseniz, baðlantý fiþini gevþetmediðinizden emin olun.
START/STOP tuþuna basýnca kayýt baþlamýyor.
- SD kartý dolu veya içinde zaten maksimum sayýda (3.999 klip) klip var. Boþ alan açmak için bazý klipleri silin (A 107)
veya kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve SD kartýný baþlatýn (A 40). Alternatif olarak, SD kartý deðiþtirin.
- Kamera sapý ünitesi üzerindeki START/STOP kilit mandalý C konumuna ayarlandýðý için START/STOP tuþu iþlem
yapamýyor. Kilit mandalýnýn konumunu deðiþtirin.
START/STOP tuþuna basýlan nokta, kaydýn baþýna/sonuna denk gelmiyor.
- START/STOP tuþuna basýlmasý ve gerçek kayýt iþleminin baþlamasý/bitmesi arasýnda kýsmi bir zaman farklýlýðý olabilir.
Bu bir arýza deðildir.
Video kamera odaklanamýyor.
- Vizör ayarý yapýlmamýþ. Uygun ayarý yapmak için diyopter ayarý mandalýný (A 32) kullanýn.
- Lens kirli. Lensi yumuþak bir lens temizleme beziyle temizleyin.
Konu lens önünden çok çabuk kaydýðýnda görüntü eðik çýkýyor.
- Bu, CMOS görüntü sensörleriyle ilgili tipik bir durumdur. Bir konu kamera önünden çok hýzlý bir þekilde geçtiðinde,
görüntüde kýsmen çarpýklýk görülebilir. Bu bir arýza deðildir.
Ekranda parlak kýrmýzý, yeþil veya mavi noktalar görünüyor.
- Video kameranýn CMOS sensörü çok hassas bir mühendislik uygulamasýnýn ürünüdür. Sensörün iyon ýþýnlarýna veya diðer tipte
kozmik radyasyona direkt maruz kalmasý sensörü etkileyebilir ve ekranda renkli noktalarýn görülmesine neden olabilir. Bu,
CMOS görüntü sensörlerinin doðasýndan kaynaklanan bir durumdur; bir arýza teþkil etmez. Siyah dengesi ayarýnýn yapýlmasý
(A 43) sorunun çözülmesine yardýmcý olabilir.
- Hasarýn etkileri video kamera yüksek sýcaklýktaki ortamlarda kullanýldýðýnda, yüksek ISO hýzý veya gain seviyesi
kullanýldýðýnda ve düþük enstantane hýzý kullanýldýðýnda daha belirgin olabilir.
Ekranda anormal resimler görünüyor ve kamera düzgün bir þekilde çalýþmýyor.
- Kompakt güç adaptörüyle birlikte neredeyse boþ bir pil paketi kullanýlarak kayýt yapýlýrken, kompakt güç adaptörü
yanlýþlýkla çýktý veya güç kaynaðý aniden kesildi. Kompakt güç adaptörünü yeniden takýn ve kamerayý kapatýp açýn veya
pil paketini tam þarjlý bir pil paketiyle deðiþtirin.
Kayýt (ÜREC) ve kayýtta duraklatma (STBY) iþlemleri arasýnda geçiþ yapmak normalden uzun sürüyor.
- SD kartýnda çok sayýda klip varsa, bazý iþlemler normalden daha fazla sürebilir. Kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve SD
kartýný baþlatýn (A 40). Alternatif olarak, SD kartý deðiþtirin.
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Kamera bir SD karta düzgün bir þekilde kayýt yapamýyor.
- Bu durum, kayýtlarýn zaman içinde tekrar tekrar yapýlmasý ve silinmesi nedeniyle oluþabilir. Kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve
SD kartýný baþlatýn (A 40).
Kamera uzun süreli kullanýmdan sonra ýsýnýyor.
- Kamera uzun süreli kesintisiz kullaným sonrasýnda ýsýnabilir. Bu bir arýza deðildir. Kamera birdenbire veya kýsa süreli
kullanýmdan sonra ýsýnýrsa, bu kamerayla ilgili bir sorunun iþareti olabilir. Bir Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.

Ýzleme
Klipler veya fotoðraflar silinemiyor.
- Diðer cihazlarda korumaya alýnan klipler ve fotoðraflar bu kamerada silinemez.
- SD kart üzerindeki LOCK düðmesi, kazara silinmeleri engellemek üzere kilitli duruma ayarlanmýþ. LOCK düðmesinin
konumunu deðiþtirin.
Kliplerin silinmesi normalden uzun sürüyor.
- SD kartýnda çok sayýda klip varsa, bazý iþlemler normalden daha fazla sürebilir. Kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve SD
kartýný baþlatýn (A 40).
Klipler kopyalanamýyor.
- Kopyalama yapýlan SD kartýnda yeterli boþ alan yok veya SD kartýnda zaten maksimum sayýda klip (3.999 klip) var. Boþ
alan açmak için bazý klipleri silin (A 107) veya SD kartý deðiþtirin.
Klipler veya fotoðraflar seçilemiyor.
- Teker teker 100'den fazla klip veya fotoðraf seçemezsiniz. [Select] yerine [All] opsiyonunu kullanýn.

Göstergeler ve Ekran Göstergeleri
ì simgesi kýrmýzý renkte yanýyor.
- Pil paketi tükenmiþ. Pili deðiþtirin veya pil paketini þarj edin.
Ekranda í simgesi görünüyor.
- Video kamera, pil paketiyle iletiþime geçemiyor, bu nedenle kalan pil þarjý süresi görüntülenemiyor.
Tally lambalarý yanmýyor.
- [Other Functions] > [Tally Lamp] > [Front] veya [Rear] seçeneðini [On] olarak ayarlayýn.
Tally lambalarý hýzlý bir þekilde yanýp sönüyor.
(saniyede 4 yanýp sönme)
- Pil paketi tükenmiþ. Pili deðiþtirin veya pil paketini þarj edin.
- SD kartýnda yeterince boþ alan yok. Boþ alan açmak için bazý klipleri silin (A 107) veya SD kartý deðiþtirin.
- Bir sistem hatasý oluþtu. Video kamerayý kapatýp tekrar açýn. Bu iþlem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi ile
baðlantýya geçin.
Tally lambalarý yavaþ bir þekilde yanýp sönüyor.
(saniyede 1 yanýp sönme)
- Her iki SD kartýnýn toplamýndaki boþ alan çok az. SD kartý deðiþtirin.
Ekranda * simgesi kýrmýzý renkte görünüyor.
- Bir SD kartý hatasý oluþtu. Kamerayý kapatýn. SD kartý çýkarýp yeniden takýn. Gösterge normale dönmezse SD kartý
(A 40) baþlatýn.
- SD kartý dolu. SD kartý deðiþtirin veya SD kartýnda boþ alan açmak için bazý klipleri (A 107) veya fotoðraflarý (A 123)
silin.
Kayýt iþlemi durdurulduktan sonra bile SD eriþim göstergesi kýrmýzý renkte yanýyor.
- Klip kaydediliyor. Bu bir arýza deðildir.
Ekranda
simgesi sarý renkte görünüyor.
- Kameranýn iç sýcaklýðý önceden belirlenen bir seviyeye eriþti. Kamerayý kullanmaya devam edebilirsiniz.
Ekranda
simgesi kýrmýzý renkte görünüyor.
modunda, [Other Functions] > [Fan] seçeneði [Automatic] olarak ayarlanýrsa, soðutma faný otomatik olarak
çalýþmaya baþlar (ekranda
görüntülenir).
Ekranda
simgesi görüntüleniyor.
- Kamera ve lens normal þekilde iletiþime geçemiyor. Lens kontaklarýný temizleyin ve lensi yeniden takýn.

137
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Resim ve Ses
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Ekran üst üste açýlýp kapanýyor.
- Pil paketi tükenmiþ. Pili deðiþtirin veya pil paketini þarj edin.
- Pil paketini çýkarýn ve doðru bir þekilde tekrar takýn.
Ekranda anormal karakterler görünüyor ve video kamera düzgün bir þekilde çalýþmýyor.
- Güç kaynaðýný kesin ve kýsa bir süre sonra tekrar takýn. Sorun hala devam ederse aþaðýdaki eylemlerin birini
gerçekleþtirin.
• Güç kaynaðýný kesin ve RESET tuþuna basýn. Bu iþlem, özel resim ayarlarý ve saat ölçer dýþýndaki tüm video kamera
ayarlarýný, varsayýlan deðerlerine sýfýrlar.
• [Other Functions] > [Reset] > [All Settings] iþlevini kullanýn. Bu iþlem, saat ölçer dýþýndaki tüm kamera ayarlarýný
varsayýlan deðerlerine sýfýrlar.
Ekranda parazit görünüyor.
- Video kamera ile güçlü mýknatýslar ve motorlar, MR cihazlarý veya yüksek voltajlý þebeke hatlarý gibi kuvvetli
elektromanyetik alanlar yayan cihazlar arasýnda belirli bir mesafe býrakýn.
Ekranda yatay bantlar görünüyor.
- Bu durum bazý floresan ýþýk tipleri, cýva buharlý ampuller veya sodyum buharlý lambalar altýnda çekim yaparken görülen
CMOS görüntü sensörleriyle ilgili tipik bir durumdur. Belirtileri azaltmak için [Camera Setup] > [Flicker Reduction]
seçeneðini [On] (A 55) olarak ayarlayýn veya enstantane hýzýný 1/100 (A 53) olarak ayarlayýn. Bu bir arýza deðildir.
Vizörde resim görünmüyor.
- Ýzleme modunda HDMI OUT veya AV OUT terminaline bir kablo baðlýysa vizöre görüntü çýkýþý yapýlmaz. Kabloyu
çýkarýn.
Vizörde ekran simgesi görünmüyor.
modunda [¢ Video Setup] > [Character Display] seçeneðini [Ext. Out] konumuna ayarlayýn. [VF]'ye ayarlayýn.
Ses kaydý yapýlamýyor.
- Ses giriþ düðmesi doðru þekilde ayarlanmamýþ (A 73) veya ses kayýt seviyesi düzgün þekilde ayarlanmamýþ (A 74,
77).
- XLR terminaline baðlý harici bir mikrofon hayalet gücü gerektirir. XLR terminal düðmesini MIC+48V olarak ayarlayýn
(A 76).
Ses kaydý çok düþük seviyede yapýlýyor.
- AUDIO LEVEL düðmesi M konumunda ve kayýt seviyesi çok düþük deðere ayarlanmýþ. MIC terminallerini kullanýrken:
[Audio Setup] > [Audio Input] > [MIC Mode] seçeneði [Manual] olarak ayarlanmýþ ve [MIC Level] ayarý çok düþük.
Ekranda ses seviyesi ölçeri kontrol edin ve ses seviyesini düzgün bir þekilde ayarlayýn (A 74, 77).
- Mikrofon paraziti azaltýcý açýk. Mikrofon paraziti azaltýcýyý kapatýn (A 75, 78).
Ses titreþimli veya düþük seviyede kaydedilmiþ.
- Ses seviyesinin çok yüksek olduðu ortamlarda (havai fiþek gösterileri, gösteriler veya konserler gibi) kayýt yapýldýðýnda,
seste titreþme olabilir veya ses gerçek ayar seviyesinde kaydedilmeyebilir. Mikrofon paraziti azaltýcýyý etkinleþtirin
(A 75, 78) veya ses kaydý seviyesini manuel olarak ayarlayýn (A 74, 77).
Resim düzgün görüntüleniyor ancak dahili mikrofondan ses gelmiyor.
- Hoparlör sesi kapalý. Ses seviyesini ayarlayýn (A 104).
- Kameraya kulaklýk baðlýysa sökün.

SD Kart ve Aksesuarlarý
SD kartý takýlamýyor.
- Takmaya çalýþtýðýnýz SD kartýnýn takýlma yönü doðru deðil. Ters çevirin ve takýn.
SD karta kayýt yapamýyor.
- Uyumlu bir SD kartý kullanýlmalýdýr (A 38).
- Bu SD kartýný video kamerada ilk kez kullanmadan önce baþlatýn (A 40).
- SD kart üzerindeki LOCK düðmesi, kazara silinmeleri engellemek üzere kilitli duruma ayarlanmýþ. LOCK düðmesinin
konumunu deðiþtirin.
- SD kartý dolu veya içinde zaten maksimum sayýda (3.999 klip) klip var. Boþ alan açmak için bazý klipleri (A 107) ya da
fotoðraflarý (A 123) veya SD kartý deðiþtirin.
- Klasör ve dosya numaralarý maksimum deðerlerine ulaþmýþ. [File Numbering] seçeneðini [Reset] (A 135) olarak
ayarlayýn ve yeni bir SD kartý takýn.
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SD karta kayýt ve karttan izleme çok yavaþ.
- Bu durum, zaman içinde tekrar tekrar klip ve fotoðraf kaydý/silinmesi nedeniyle oluþabilir. Kayýtlarýnýzý yedekleyin
(A 117) ve SD kartýný baþlatýn (A 40).

139
Harici Cihazlara Baðlantý
Yakýndaki televizyon ekranýnda parazit oluþuyor.
- Video kamera bir televizyonun bulunduðu bir odada kullanýldýðýnda, kompakt güç adaptörü ile televizyonun elektrik
kablosu veya anten kablosu arasýna mesafe koyun.
Video kameradaki izleme iþlemi iyi ancak harici monitörde görüntü yok.
- Video kamera harici monitöre doðru bir þekilde baðlanmamýþ. Doðru baðlantýlarý (A 112) kullandýðýnýzdan emin olun.
- Harici monitördeki video giriþi, video kamerayý baðladýðýnýz video terminaline ayarlanmamýþ. Doðru video giriþini seçin.
Kamera piyasadan temin edilebilir bir HDMI kablosuyla baðlý ancak harici monitörde resim veya ses yok.
- HDMI kablosunu sökün ve sonra yeniden baðlayýn veya video kamerayý kapatýp tekrar açýn.
Kamera doðru bir þekilde baðlanmýþ olsa bile bilgisayar kamerayý tanýmýyor.
- USB kablosunu sökün ve kamerayý kapatýn. Kýsa bir süre sonra tekrar açýn ve baðlantýyý yeniden yapýn.
- Kamerayý bilgisayarýn farklý bir USB baðlantý noktasýna baðlayýn.

Mesajlar Listesi
Ekranda bir mesaj görüntülenirse bu bölüme baþvurun. Bu bölümdeki mesajlar alfabetik sýrayla verilir.
Accessing *A/*B Do not remove
- Video kamera SD karta eriþirken SD kartý kompartýmanýnýn kapaðýný açtýnýz. SD kart kompartýmanýnýn kapaðýný kapatýn.
CamerabLens communication error. Lens kontaklarýný temizleyin ve lensi yeniden takýn.
- Lens kontaklarýnýn kirli olmasý nedeniyle kamera lensle doðru baðlantý kuramýyor. Bu mesaj kaybolduktan sonra
ekranda
simgesi görüntülenir. Lens kontaklarýný temizleyin ve lensi yeniden takýn.
Cannot acquire battery information
- Sadece Akýllý Sistem etiketi taþýyan piller için pil bilgisi görüntülenebilir.
Cannot acquire battery information Continue using this battery pack?
- Akýllý sistem etiketi taþýmayan bir pil paketi takýldýðýnda, video kamera veya pil paketiyle ilgili bir sorun oluþabilir. Bir
Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
Cannot play back
- Dosya kontrol bilgisi bozuk veya bir dekoder hatasý oluþtu. Video kamerayý kapatýp tekrar açýn. Bu iþlem sorunu
gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
• Bozuk dosya kontrol bilgileri geri kurtarýlamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip SD kartlar veya klipler, size verilen Data
Import Utility yazýlýmý tarafýndan okunamaz.
Cannot record
- Dosya kontrol bilgisi bozuk veya bir kodlayýcý hatasý oluþtu. Video kamerayý kapatýp tekrar açýn. Sonra, kullanýlan SD
kartýný çýkarýp tekrar takýn. Alternatif olarak, SD kartý deðiþtirin. Bu iþlem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi
ile baðlantýya geçin.
• Bozuk dosya kontrol bilgileri geri kurtarýlamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip SD kartlar veya klipler, size verilen Data
Import Utility yazýlýmý tarafýndan okunamaz.
Cannot switch SD card slots
- Video kamera kaydediyorken SLOT SELECT tuþuna basýldý. Seçilen SD kartý yuvasýný deðiþtirmek için kaydýn
tamamlanmasýný bekleyin.
Pil paketini deðiþtirin
- Pil paketi tükenmiþ. Pili deðiþtirin veya pil paketini þarj edin.
Check *A/*B
- The SD card cannot be accessed. SD kartýn doðru takýldýðýndan ve arýzalý olmadýðýndan emin olun.
- SD kart hatasý nedeniyle SD kartla kayýt iþlemi yapýlamýyor. SD kartý çýkarýp yeniden takýn veya farklý bir SD kart kullanýn.
- Kameraya bir MultiMedia Kart (MMC) taktýnýz. Önerilen SD kartýný birini kullanýn (A 38).
- Bu mesaj kaybolduktan sonra SD kartý eriþim göstergesi kýrmýzý renkte yanar. Aþaðýdakileri gerçekleþtirin: Kamerayý
kapatýn ve SD kartýný çýkarýp yeniden takýn. SD kart eriþim göstergesi yeþil renkte yandýðýnda kayda/izlemeye devam
edebilirsiniz. Sorun devam ederse, kayýtlarýnýzý yedekleyin (A 117) ve SD kartýný baþlatýn (A 40).
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Check the data on *A/*B Initializing the card is also recommended
- SD kartý aþaðýdaki nedenlerden birinden ötürü kullanýlamýyor.
• SD kartla ilgili bir sorun oluþtu.
• Video kamera SD kart verisini okuyamýyor.
• SD kartý bir bilgisayar kullanýlarak baþlatýlmýþ.
• The SD card has been partitioned.
- Kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve SD kartýný baþlatýn (A 40).
Data on *A/*B needs recovering Attempt to recover?
- SD kartýndaki veri bozulmuþsa, (örneðin kayýt esnasýnda gücün aniden kesilmesi gibi bir nedenle) verinin geri
kurtarýlmasý gerekir. Bu mesaj görüntülendiðinde [Yes] seçimi yapýn ve joystick'e basýn.
Data on *A/*B needs recovering Change the position of the LOCK switch on the memory card.
- Kamera bir SD kartýna yazýyorken güç kaynaðý yanlýþlýkla kesilmiþse ve LOCK düðmesinin konumu yazmayý önleyecek
þekilde deðiþtirilmiþse, kamera yeniden açýldýðýnda bu mesaj görüntülenir. LOCK düðmesinin konumunu deðiþtirin.
Fan error
- Soðutma faný çalýþmayý durdurdu veya düzgün çalýþmýyor. Bir Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
File name error
- Klasör ve dosya numaralarý maksimum deðerlerine ulaþmýþ. [File Numbering] seçeneði [Reset] (A 135) olarak
ayarlayýn veya SD karttaki tüm fotoðraflarý silin (A 123) veya kartý baþlatýn (A 40).
Invalid operation
- Aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtirilemez.
•
modunda ön kayýt veya çift yuvalý kayýt kullanýlarak yapýlan bir kaydý hemen izlemek.
• Kamerada bir SD kartý olmadýðýnda START/STOP tuþuna basmak.
Lens firmware update Firmware update failed. Try updating again.
- Lensin aygýt yazýlýmý düzgün þekilde güncellenemedi. Lensin aygýt yazýlýmýný tekrar güncelleþtirmeyi deneyin.
Media full
- SD kartý A ve SD kartý B dolu. Boþ alan açmak için bazý klipleri (A 107) ya da fotoðraflarý (A 123) veya SD kartýn birini
veya her ikisini de deðiþtirin.
Media is almost full
- SD kartý A ve SD kartý B toplamýndaki boþ alan az. SD kartýn birini veya her ikisini de deðiþtirin.
Memory card cover is open
- Kamera
moduna geçtiðinde veya bu modda açýldýðýnda SD kartý kompartýmaný kapaðý açýktý. Kompartýman
kapaðýný kapatýn.
No clips
- SD kartýnda izlenecek klip yok. Ýzlemek için klip kaydý yapmak gerekir (A 45).
No photos
- SD kartýnda izlenecek fotoðraf yok. Ýzlemek için fotoðraf kaydý yapmak gerekir (A 119).
Pre Rec was canceled. Activate Pre Rec again?
- Kamera ön kayýt iþlevi etkinken kayýtta bekleme modunda yaklaþýk 1 saat býrakýlýrsa ön kayýt iþlevi otomatik olarak
devre dýþý býrakýlýr. [On] seçimi yapýn ve joystick'e basarak ön kayýt iþlevini yeniden etkinleþtirin.
Pre Rec will be canceled in a moment.
- Kamera yaklaþýk 1 saattir ön kayýt iþlevi etkinken kayýtta bekleme modunda bekliyor. Ön kayýt yaklaþýk 1 dakika içinde
otomatik olarak devre dýþý býrakýlacak.
Recorded at 50.00 Hz/59.94 Hz Check the data on *A/*B Initializing the card is also recommended
- SD kartýnda bu video kamera tarafýndan kullanýlmakta olan kayýt tipinden farklý tipte (sistem frekansýnda) kaydedilmiþ
klipler var. Bu SD kartýna kayýt yapmak için kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve SD kartýný baþlatýn (A 40). CF kartýndaki
kayýtlarý izlemek için [w Other Functions] > [System Frequency] ayarýný gerekiyorsa [59.94 Hz] veya [50.00 Hz] olarak
ayarlayýn ve video kameranýn SD kartýyla eþleþmesini saðlayýn.
Temperature too high The fan will be activated
- [Other Functions] > [Fan] seçeneði [Automatic] olarak ayarlanýrsa kameranýn iç sýcaklýðý kritik bir seviyeye ulaþtýve
soðutma faný etkinleþtirilecek. Kameranýn iç ýsýsý yeterli ölçüde düþtüðünde fan otomatik olarak kapatýlýr.
This photo cannot be displayed
- Diðer cihazlarla çekilmiþ fotoðraflar veya bir bilgisayarda oluþturulmuþ ya da düzenlenmiþ görüntü dosyalarý
görüntülenmeyebilir.
*A/*B Buffer overflow. Recording was stopped.
- Veri aktarým hýzý, kullanýlan SD kartý için çok yüksek ve kayýt durduruldu. Önerilen kartlardan birini kullanýn (A 38).
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*A/*B Cannot record movies on this memory card
- 64 MB veya daha düþük kapasiteli SD kartlarýna video kaydedilemez. Önerilen kartlardan birini kullanýn (A 38).
*A/*B Cannot restore
- Could not recover data on the SD card. Kliplerinizi yedekleyin (A 117) ve SD kartýný baþlatýn (A 40).
*A/*B May not be possible to record movies on this memory card
- Hýz sýnýflandýrmasý bulunmayan veya SD Speed Class 2 deðerine sahip bir SD karta video kaydý yapýlamaz. SD speed
class 4, 6 veya 10 hýz sýnýfýna sahip bir SD kartýyla deðiþtirin.
*A/*B Media full
- SD card A or SD card B is full so recording will not start. Kayýt için diðer SD kart yuvasýnda bulunan SD kartýna geçin.
*A/*B Memory card is write-protected
- SD kart üzerindeki LOCK düðmesi, kazara silinmeleri engellemek üzere kilitli duruma ayarlanmýþ. LOCK düðmesinin
konumunu deðiþtirin.
*A/*B Number of clips already at maximum
- Kayýt için seçilen SD kartý içinde zaten maksimum sayýda (3.999 klip) klip var. SD kartýný deðiþtirin veya diðer SD kartý
yuvasýnda bulunan SD kartýný kullanýn.
- Her iki SD kart da maksimum klip sayýsýna eriþtiði için çift yuva kaydý yapýlamaz.
• Çift yuva kaydý yapýlýrken, mesajda hem *A” hem de “*B” görüntülenir.
*A/*B Reached the recording limit for one clip. Recording was stopped.
- Çok uzun süreli çekimde tek bir klip kaydedildiðinde, klip her 2 GB'ta bir daha küçük parçalý video çekimlere bölünür.
Bu mesaj, küçük klip sayýsý 50’a eriþtiðinde görüntülenir.
*A/*B Recording was stopped.
- Dosya kontrol bilgisi bozuk veya bir kodlayýcý hatasý oluþtu. Video kamerayý kapatýp tekrar açýn. Sonra, kullanýlan SD
kartýný çýkarýp tekrar takýn. Alternatif olarak, SD kartý deðiþtirin. Bu iþlem sorunu gidermezse, bir Canon Hizmet Merkezi
ile baðlantýya geçin.
• Bozuk dosya kontrol bilgileri geri kurtarýlamaz. Bozuk dosya bilgilerine sahip SD kartlar veya klipler, size verilen Data
Import Utility yazýlýmý tarafýndan okunamaz.
*A*B / *B*A Switched
- Bu mesaj kullanýlan SD kart yuvasýný deðiþtirmek için SLOT SELECT tuþuna basýldýðýnda veya kayýt iþlemi bir SD
kartýndan diðerine geçiyorsa görüntülenir.
*A*B / *B*A Will switch in a moment
- SD kart nerdeyse dolmuþ ve kayýt iþlemi yaklaþýk 1 dakika sonra diðer SD kartýndan devem edecek.
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Video Kamera
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En üst düzeyde performans elde etmek için kamerayý kullanýrken aþaðýdaki önlemleri alýn.
• Kamerayý LCD panelden tutarak taþýmayýn. LCD paneli kapatýrken dikkatli olun.
• Kamerayý yüksek sýcaklýktaki mekanlarda (araba bagajý/kabini gibi direkt güneþ ýþýðý alan yerler gibi) veya nemli
ortamlarda býrakmayýn.
• Video kamerayý güçlü mýknatýslar ve motorlar, MR cihazlarý veya yüksek voltajlý þebeke hatlarý gibi kuvvetli
elektromanyetik alanlar yayan ortamlarda kullanmayýn. Video kameranýn bu tür ortamlarda kullanýlmasý video veya
seste anormallikler görülmesine ya da videoda parazit oluþmasýna neden olabilir.
• Kamerayý tozlu veya kumlu mekanlarda kullanmayýn veya saklamayýn. Kamera sudan korumalý deðilse, ayný
zamanda sudan, çamurdan veya tuzdan da kaçýnýn. Yukarýdakilerden herhangi biri kameraya girerse kamerada
ve/veya lenste hasar oluþabilir. En kýsa zamanda Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
• Toz ve kir partiküllerinin lens üzerinde birikmemesine veya video kamera içine girmemesine dikkat edin. Kamerayý
kullanmayý bitirdiðinizde, lens yuvasýnýn gövde kapaðýný ve lensin toz kapaðýný taktýðýnýzdan emin olun.
• Lensi veya vizör lensini güneþe veya diðer güçlü ýþýk kaynaklarýna doðrultmayýn. Kamerayý parlak bir konuya
doðru yöneltip uzun süre bekletmeyin. Lens nedeniyle oluþabilecek ýþýk yoðunlaþmasý kameranýn iç
bileþenlerinin hasar görmesine neden olabilir. Bir tripod veya omuz askýsý kullanýrken özellikle dikkatli olun.
Kamerayý veya vizörü kullanmýyorsanýz, lens kapaðýný lense taktýðýnýzdan emin olun.
• Aydýnlatma ekipmanýndan yayýlan ýsýya dikkat edin.
• Kamerayý sökmeyin. Kamera düzgün bir þekilde çalýþmýyorsa, vasýflý servis personeliyle baðlantýya geçin.
• Lens yuvasý üzerindeki lens kontaklarýna dokunmayýn. Kontaklarýn kirlenmesi video
kamera ile lens arasýndaki temasý zayýflatabilir ve video kameranýn yanlýþ iþlem
yapmasýna neden olabilir. Lensi çýkardýktan sonra, lens yuvasýnýn gövde kapaðýný ve
lensin lens kapaðý ile toz kapaðýný taktýðýnýzdan emin olun.
• Kamerayý özenli kullanýn. Hasar görebileceði için kamerayý darbelere veya sarsýntýlara
maruz býrakmayýn. Omuz askýsý kullanýrken, video kameranýn sallanmasýný ve bir
nesneye çarpmasýný önleyin.
Uzun süreli saklama
Video kamerayý uzunca bir süre kullanmayý düþünmüyorsanýz, tozsuz, düþük nemli ve 30 °C (86 °F) altýndaki
sýcaklýk deðerine sahip ortamlarda saklayýn.

Pil Paketi
TEHLÝKE!

Pil paketini dikkatle kullanýn.
• Pil paketini ateþten uzak tutun (patlayabilir).
• Pil paketini 60 °C (140 °F) üstündeki sýcaklýklara maruz býrakmayýn. Isýtýcý yanýnda veya sýcak bir havada taþýt
içinde býrakmayýn.
• Pil paketini sökmeyin veya kurcalamayýn.
• Pilleri düþürmeyin veya sarsýntýya maruz býrakmayýn.
• Islatmayýn.
• Baðlantý noktalarýnýn kirli olmasý, kamera ile pil arasýnda temassýzlýk oluþturabilir. Terminalleri yumuþak bir bezle
silin.
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Uzun süreli saklama
• Pil paketini 30 °C (86 °F) altýnda sýcaklýða sahip kuru ortamlarda saklayýn.
• Pil paketi ömrünü uzatmak için, pili saklamadan önce tamamen deþarj edin.
• Pil paketlerinizi yýlda en az bir kez tamamen þarj ve deþarj edin.
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Her zaman pil terminali kapaðýný takýn.
Pil terminallerine herhangi bir metal nesnenin temas etmesini (þekil 1) önleyin,
aksi takdirde kýsa devre oluþabilir ve pil paketi hasar görebilir. Pil paketinin
kullanýlmadýðýnda her zaman terminal kapaðýný takýn (þekil 2).
Pil terminali kapaðýnda [ð] þeklinde bir delik vardýr. Bu, þarjlý ve þarj edilmemiþ
pilleri birbirinden ayýrt etmek istediðinizde kullanýþlýdýr. Örneðin, þarjlý pil
paketlerinde terminal kapaðýný, [ð] þeklindeki delik renkli etiketi gösterecek
þekilde takýn.

Þekil 1

Þekil 2

Terminal kapaðý takýlý

Pil paketinin arkasý
Þarjlý

Þarjsýz

Kalan pil süresi
Görüntülenen kalan pil süresi doðru deðilse, pil paketini tamamen þarj edin. Yine de, tam þarjlý bir pil paketi
yüksek sýcaklýkta sürekli kullanýlýrsa veya uzun süre kullanýlmadan kalýrsa doðru süre görüntülenmeyebilir. Ayrýca,
kalan pil ömrüne baðlý olarak doðru kalan pil süresi görüntülenmeyebilir. Ekrandaki deðeri yaklaþýk bir deðer
olarak kullanýn.
Canon marka olmayan pil paketlerinin kullanýmý hakkýnda
• Akýllý Sistem etiketi taþýyan orijinal Canon pil paketlerinin kullanmanýzý öneririz.
• Kameraya orijinal Canon pil paketi dýþýnda piller takýlýrsa, kalan pil süresi
görüntülenmez.

SD Kartlar
• Kayýtlarýnýzý bilgisayarýnýzdaki SD kartýnda yedeklemenizi öneririz. Verileriniz, arýzalar veya statik elektriðe maruz
kalma sonucu bozulabilir veya kaybolabilir. Canon kayýp veya bozuk veriler konusunda hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
• Terminallere dokunmayýn veya terminallerin tozlanmasýný ya da kirlenmesini önleyin.
• SD kartýný güçlü manyetik alanlara sahip ortamlarda kullanmayýn.
• SD kartlarýný çok nemli veya çok sýcak ortamlarda býrakmayýn.
• SD kartlarýný sökmeyin, eðip bükmeyin, düþürmeyin, darbelerden uzak tutun ve ýslatmayýn.
• SD kartýný takmadan önce yönünü kontrol edin. Doðru bir yönde takýlmýyorsa SD kartýný yuvaya girmeye
zorlamak karta veya kameraya hasar verebilir.
• SD kartýnýn yüzeyine herhangi bir etiket veya çýkartma yapýþtýrmayýn.
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• SD kartlarýn üzerinde karta yazmayý engelleyerek kart içeriðinin kazara silinmesini
önleyen fiziksel bir düðme vardýr. SD kartý yazmaya karþý korumaya almak için
düðmeyi LOCK konumuna getirin.
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LOCK düðmesi

Dahili Þarj Edilebilir Lityum Pil
Kamerada tarih/saati ve diðer ayarlarý koruyan dahili bir þarj edilebilir lityum pil vardýr. Dahili lityum pil, kamera
kullanýlýrken þarj edilir ancak kamera yaklaþýk 3 ay kullanýlmadýðýnda kendiliðinde tamamen deþarj olur.
Dahili lityum pili þarj etmek için: DC kablosunu ve kompakt güç adaptörünü video kameraya baðlayýn ve
kamerayý kapalýyken þehir cereyanýyla 24 saat boyunca þarj edin.

SD kartýnda veri silindiðinde sadece dosya yerleþim tablosu deðiþtirilir; saklanan veri fiziksel olarak silinmez. SD
kartýný elden çýkarýrken gerekli önlemleri alýn, örneðin özel verilerinizin sýzmasýný engellemek için kayýt medyasýný
fiziksel olarak tahrip edin.
SD kartýný bir baþkasýna verecekseniz kartý baþlatýn (SD kartlar için [Complete] baþlatma seçeneðini kullanýn
(A 40). Kartý gereksiz kayýtlarla doldurun ve sonra yine baþlatýn. Bu iþlem orijinal kayýtlarýn geri kurtarýlmasýný çok
zor hale getirir.
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Temizlik
Kamera Gövdesi
• Kamera gövdesini temizlemek için yumuþak ve kuru bir bez kullanýn. Asla kimyasal içeren bezler veya tiner gibi
uçucu çözücüleri kullanmayýn.
Lens
• Toz veya kir parçalarýný temizlemek için püskürtmesiz tipte körüklü bir fýrça kullanýn.
• Lensi temiz ve yumuþak bir lens temizleme beziyle, piyasadan temin edebileceðiniz, gözlükler için üretilmiþ
temizleme sývýsý kullanarak bastýrmadan silin. Asla kaðýt mendil kullanmayýn.
LCD Ekran
• LCD ekraný temiz ve yumuþak bir lens temizleme beziyle silin.
• Ani sýcaklýk deðiþimlerinde ekran yüzeyinde nem yoðunlaþmasý görülebilir. Nemi yumuþak ve kuru bir bezle silin.

Nem Yoðunlaþmasý
Kameranýn ani bir þekilde sýcak ve soðuk ortamlara taþýnmasý iç yüzeylerinde nem yoðunlaþmasý (su damlacýklarý)
oluþmasýna neden olabilir. Nem yoðunlaþmasý tespit edildiðinde kamerayý kullanmayý durdurun. Kullanmaya
devam ederseniz kamera hasar görebilir.
Aþaðýdaki durumlarda nem yoðunlaþmasý oluþabilir.
• Kamera ani bir þekilde soðuk bir ortamdan sýcak bir ortama geçirilirse
• Kamera nemli bir odada býrakýlýrsa
• Soðuk bir oda birdenbire ýsýnýrsa
Nem yoðunlaþmasýný önlemek için
• Kamerayý ani ve aþýrý sýcaklýk deðiþimlerinden uzak tutun.
• SD kartýný ve pil paketini çýkarýn. Sonra, kamerayý hava geçirmez plastik bir poþet içine koyun ve buradan
çýkarmadan önce sýcaklýða yavaþ yavaþ alýþmasýný bekleyin.
Nem yoðunlaþmasý tespit edildiðinde
Kamera otomatik olarak kapanýr.
Su damlacýklarýnýn buharlaþmasý için gerekli olan net süre kameranýn bulunduðu ortama ve hava koþullarýna
baðlýdýr. Genel bir kural olarak, kamerayý tekrar kullanmaya baþlamadan önce 2 saat bekleyin.

Video Kameranýn Yurtdýþýnda Kullanýlmasý
Güç Kaynaklarý
100 ve 240 V AC, 50/60 Hz güç kaynaðýna sahip herhangi bir ülkede, kamerayý kompakt güç adaptörüyle
besleyerek çalýþtýrabilir ve pil paketlerini þarj edebilirsiniz. Deniz aþýrý kullaným için gereken fiþ adaptörleriyle ilgili
bilgi almak için bir Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.

145

D163_E_Chap_08.fm Page 146 Monday, January 28, 2013 1:04 AM

Opsiyonel Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuarlar
Aþaðýda belirtilen opsiyonel aksesuarlar bu video kamera ile uyumludur. Kullanýlabilirlik durumlarý bölgeye göre
deðiþiklik gösterir.
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BP-950G, BP-955,
BP-970G, BP-975
Pil Paketi

CA-930 Kompakt Güç
Adaptörü

DC-930 DC Kablo

CB-920 Taþýt Pil
Adaptörü

TA-100 Tripod
Adaptörü

SBR-1000 Çekim
Desteði

STV-250N Stereo Video
Kablosu

IFC-400PCU
USB Kablosu

TB-1 Tripod Adaptörü
Tabaný

ABD'deki müþteriler için: Orijinal Canon video aksesuarlarý için yerel Canon tedarikçinizi/bayiinizi arayýn veya
ziyaret edin. Ayrýca þu numarayý arayarak orijinal Canýn aksesuarlarýna ulaþabilirsiniz: 1-800-828-4040, Canon
ABD Bilgi Merkezi.
Orijinal Canon aksesuarlarýný kullanmanýzý öneririz.

Bu ürün, en üstün performansýný orijinal Canon aksesuarlarý ile kullanýldýðý zaman gösterecek þekilde
tasarlanmýþtýr. Canon, baþka üreticilerin aksesuarlarýnýn bu ürünle birlikte kullanýlmasý durumunda oluþabilecek
yangýn gibi kazalardan, cihaza veya çevreye dönük herhangi bir zarardan (pillerin akmasý veya patlamasý gibi)
sorumlu tutulamaz. Baþka üreticilerin aksesuarlarýný kullanmaktan kaynaklanan arýzalar da garanti kapsamý
dýþýndadýr. Bu gibi arýzalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.
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BP-955

Pil Paketleri
Fazladan pil paketine ihtiyacýnýz olduðunda aþaðýdakilerden birini seçin: BP950G, BP-955, BP-970G, BP-975
Akýllý Sistem etiketi taþýyan pil paketleri kullanýldýðýnda, video kamera pille
iletiþime geçer ve kalan kullaným süresini görüntüler (1 dakikaya kadar doðru
görüntülenebilir). Bu pil paketlerini, sadece Akýllýn Sistem ile uyumlu video
kamera ve þarj cihazlarýyla kullanabilir ve þarj edebilirsiniz.

BP-975

Þarj Süreleri

Pil Paketlerini þarj etmek için size verilen CA-930 Kompakt Güç Adaptörünü kullanýn. Aþaðýdaki tabloda verilen
þarj süreleri yaklaþýk deðerlerdir; þarj ortamýna ve baþlangýçtaki þarj seviyesine göre farklýlýk gösterir.
BP-950G

BP-955

BP-970G

BP-975

245 dk.

200 dk.

350 dk.

295 dk.

Kayýt ve Ýzleme Süreleri

Aþaðýdaki tabloda verilen kayýt ve izleme süreleri yaklaþýk deðerlerdir; kayýt moduna, þarj, kayýt veya izleme
koþullarýna göre farklýlýk gösterir. Pil paketinin etkin kullaným süresi, örneðin þarj iþlemini soðuk ortamlarda
gerçekleþtiriliyorsa, parlak ekran ayarlarý kullanýlýyorsa vb. nedenle düþebilir.
EF lensleri bazý iþlemleri gerçekleþtirmek için video kameradan beslenirler. Etkin kullaným süreleri kullanýlan lense
baðlý olarak düþebilir.
Yaklaþýk süreler (LCD ekran + vizör)
Sistem frekansý
59,94 Hz

Bit hýzý
24 Mbps /
24 Mbps LPCM

17 Mbps

7 Mbps

50.00 Hz

24 Mbps /
24 Mbps LPCM

17 Mbps

7 Mbps

BP-950G

BP-955

BP-970G

BP-975

Kayýt (maksimum)

Kullaným süresi

280 dk.

265 dk.

390 dk.

405 dk.

Kayýt (tipik*)

170 dk.

160 dk.

235 dk.

250 dk.

Ýzleme

425 dk.

405 dk.

595 dk.

635 dk.

Kayýt (maksimum)

280 dk.

265 dk.

390 dk.

410 dk.

Kayýt (tipik*)

170 dk.

160 dk.

235 dk.

250 dk.

Ýzleme

425 dk.

405 dk.

595 dk.

635 dk.

Kayýt (maksimum)

280 dk.

270 dk.

395 dk.

415 dk.

Kayýt (tipik*)

170 dk.

165 dk.

240 dk.

255 dk.

Ýzleme

430 dk.

410 dk.

600 dk.

640 dk.

Kayýt (maksimum)

295 dk.

285 dk.

415 dk.

430 dk.

Kayýt (tipik*)

180 dk.

170 dk.

250 dk.

265 dk.

Ýzleme

430 dk.

410 dk.

600 dk.

640 dk.

Kayýt (maksimum)

295 dk.

285 dk.

420 dk.

430 dk.

Kayýt (tipik*)

180 dk.

170 dk.

250 dk.

265 dk.

Ýzleme

430 dk.

410 dk.

605 dk.

645 dk.

Kayýt (maksimum)

300 dk.

285 dk.

420 dk.

450 dk.

Kayýt (tipik*)

180 dk.

175 dk.

255 dk.

270 dk.

Ýzleme

430 dk.

410 dk.

610 dk.

650 dk.
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Vizörlü çekimdeki yaklaþýk süreler
Sistem frekansý
59,94 Hz

148

Bit hýzý

BP-950G

BP-955

BP-970G

BP-975

24 Mbps /
24 Mbps LPCM

Kayýt (maksimum)

295 dk.

280 dk.

405 dk.

430 dk.

Kayýt (tipik*)

180 dk.

170 dk.

250 dk.

265 dk.

17 Mbps

Kayýt (maksimum)

295 dk.

280 dk.

415 dk.

430 dk.

Kayýt (tipik*)

180 dk.

170 dk.

250 dk.

265 dk.

Kayýt (maksimum)

300 dk.

285 dk.

420 dk.

440 dk.

Kayýt (tipik*)

180 dk.

175 dk.

250 dk.

270 dk.

24 Mbps /
24 Mbps LPCM

Kayýt (maksimum)

320 dk.

305 dk.

435 dk.

470 dk.

Kayýt (tipik*)

190 dk.

180 dk.

260 dk.

280 dk.

17 Mbps

Kayýt (maksimum)

320 dk.

305 dk.

435 dk.

470 dk.

Kayýt (tipik*)

190 dk.

180 dk.

260 dk.

280 dk.

Kayýt (maksimum)

325 dk.

310 dk.

445 dk.

475 dk.

Kayýt (tipik*)

190 dk.

180 dk.

265 dk.

285 dk.

7 Mbps
50.00 Hz

Kullaným süresi

7 Mbps

* Baþlatma/durdurma ve kamerayý açma/kapama gibi tekrarlanan iþlemlerle yapýlan yaklaþýk kayýt süreleri.

CB-920 Taþýt Pil Adaptörü
Pil paketlerini seyahat halindeyken þarj etmek için taþýt pil adaptörünü
kullanýn. Taþýt pil adaptörü fiþini taþýtýnýzýn çakmak soketine takýlýr ve 12-24V
DC þarj eder.

TA-100 Tripod Adaptörü
TA-100, kamerayý bir tripoda hýzlý bir þekilde takýp/çýkarmanýzý saðlar.

SBR-1000 Çekim Desteði
SBR-1000 aksesuarýný boyun askýsýyla birlikte video kamera için bir ek
destek olarak kullandýðýnýzda, çekim sýrasýnda video kameranýn yükü ciddi
oranda hafifler.

Bu etiket orijinal Canon video aksesuarlarýný belirtir. Canon video ekipmanýný kullanýrken, bu etiketi
taþýyan Canon marka aksesuarlarýný veya ürünlerini kullanmanýzý tavsiye ederiz.
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C100
Sistem [CHK]
• Kayýt Sistemi
Videolar: AVCHD

149
Video sýkýþtýrma:
Ses sýkýþtýrma:

MPEG-4 AVC/H.264
Lineer PCM, 16 bits, 48 kHz, 2 kanal;
Dolby Digital 2ch
Fotoðraflar:Exif Sür. uyumlu DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarým Yönetmeliði sistemi) 2.3, JPEG sýkýþtýrma

• Video Yapýlandýrmasý (kayýt/izleme)
24 Mbps LPCM (VBR), 24 Mbps (VBR), 17 Mbps (VBR):
1920x1080: 60i, 50i, PF30, PF25, PF24, 24P
7 Mbps (VBR):
1440x1080: 60i, 50i, PF30, PF25, PF24, 24P
• Kayýt Medyasý (verilmez)
SD, SDHC veya SDXC hafýza kartý* (2 yuva)
* SD kartýna/kartýndan özel resim dosyalarý ve video kamera ayarlarý kaydý/okumasý da yapýlabilir.

• Maksimum Kayýt Süresi**
16 GB SD Kart
24 Mbps LPCM: 85 dk., 24 Mbps: 85 dk., 17 Mbps: 125 dk., 7 Mbps : 285 dk.
32 GB SD Kart
24 Mbps LPCM: 175 dk., 24 Mbps: 175 dk., 17 Mbps: 250 dk., 7 Mbps : 575 dk.
**Sürekli kayda göre yaklaþýk deðerler.

• Görüntü Sensörü: Süper-35mm-eþdeðeri CMOS sensör, yakl. 8.290.000 piksel (3840x2160)
• LCD ekran: 8,8 cm (3,5 inç), geniþ, renkli, yakl. 922.000 nokta, %100 kapsam eþdeðeri
• Vizör: 0,61cm (0,24 inç), geniþ, renkli, yakl. 1.555.000 nokta, %100 kapsam eþdeðeri
• Lens Yuvasý
Canon EF lenslerle uyumlu Canon EF yuva (EF-S lensler)
Lens çoðaltým çarpaný: yakl. 1.53 (35mm eþdeðeri odaklanma uzunluðu için)
• ND Filtresi: Yerleþik (Kapalý, 2, 4 veya 6 duraklý), manuel
• Beyaz Ayarý
Özel beyaz ayarý (A ve B þekilden iki set); preset ayarýna (gün ýþýðý, 5400 K ve akkor ýþýðý, 3200 K) ince ayar
yapýlabilir; renk sýcaklýðý ayarý (2000K ila 15.000K); otomatik beyaz ayarý
• Ýris: Manuel (1/2 duraklý artýþ, 1/3 duraklý artýþ, ince ayar), otomatik (push otomatik iris)
• ISO Hýzý
1 duraklý artýþlar: ISO 320, ISO 400 ila ISO 12800, ISO 20000
1/3 duraklý artýþlar: ISO 320 ila ISO 20000
• Gain: -6 dB ila 30 dB (3-dB artýþlar), 0 dB ila 24 dB (0.5-dB artýþlarla ince ayar)
• Enstantane Hýzý
Hýzlý (1/3 duraklý artýþ, 1/4 duraklý artýþ), açýlý, frekans taramasý, yavaþ, kapalý
• Lens Periferik Aydýnlatma Düzeltisi: Canon EF lensleri için kullanýlabilir***
*** Bazý Canon EF lensleri periferi aydýnlatmasý düzeltisi ile uyumlu deðildir.

• Sensör Hassasiyeti (ISO 640 (0 dB), 2000 lüks, %89,9 yansýma)
F9 (1920x1080 at 60i)
F10 (1920x1080 at 50i)
• S/N Oraný (ISO 850, Canon Log gamma ile)
54 dB (tipik, 1920x1080,
PF30'da /

PF25'de)
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• Konu Aydýnlatmasý (24 dB, f/1.2 lens ile)
0.30 lüks (PF30, enstantane hýzý 1/30)
0,25 lüks (PF25, enstantane hýzý 1/25)

150

• Fotoðraf Boyutu: 1920x1080 piksel
Terminaller
• HDMI OUT Terminali: HDMI konektör, sadece çýkýþ, süre kodu çýkýþý destekli
• AV OUT Terminali
 3.5 mm stereo minijack, sadece çýkýþ
Video: 1 Vp-p / 75  dengelenmemiþ
Ses: -10 dBV (47 k yük) / 3 k veya daha az
• USB Terminali: mini-B, Hi-Speed USB, sadece çýkýþ
• MIC Terminali
 3,5 mm stereo mini jak, -72 dBV (manuel ses merkezi, tam ölçek -18 dB) / 600 
Mikrofon parazit azaltýcý: 20 dB
• × (Kulaklýk) Terminali
 3,5 mm stereo mini jak, -G ila -12 dBV (16  yük, ses menzili Min'den Maks'a) / 50  veya daha az
• REMOTE Terminali:  2,5 mm stereo mini jak
• Sap Ünitesi Baðlantý Terminali
Size verilen Sap Ünitesi baðlantý fiþi için patentli konektör
Güç/Diðer
• Güç Kaynaðý (nominal): 7.4 V DC (pil paketi), 8.4 V DC (DC IN)
• Güç Tüketimi (24 Mbps/24 Mbps LPCM kayýt, vizör/LCD ekran, normal parlaklýk)
LCD ekran ve vizör:
8.1 W,
7.6 W
Sadece vizör:
7.7 W,
7.3 W
Maksimum güç tüketimi: 19,6 W
• Çalýþtýrma Sýcaklýðý: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
• Boyutlar (G x Y x E)*
Parmak destekli minimal yapýlandýrma:
135 x 170 x 129 mm (5.3 x 6.7 x 5.1 in.)
Sap ünitesiyle yapýlandýrma:
182 x 170 x 129 mm (7,2 x 6.7 x 5.1 in.)
Kulp ünitesi ve sap ünitesi ile yapýlandýrma:
182 x 281 x 263 mm (7,2 x 11,1 x 23,62 cm.)
* Tüm boyutlar yaklaþýktýr.

• Aðýrlýk **
Sadece kamera ünitesi:
1.020 g (1,00 kg.)
Sap ünitesi ve kamera sapý, BP-955 pil paketi ve iki SD kartý donanýmlý video kamera:
1.475 g (1,50 kg.)
Sap ünitesi ve kamera sapý, sap ünitesi, BP-955 pil paketi ve iki SD kartý donanýmlý video kamera:
1.835 g (1,81 kg.)
** Tüm aðýrlýklar yaklaþýktýr.
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Modüler Üniteler
Kulp Ünitesi
Modüler ünitede diðer aksesuarlar için bir aksesuar kýzaðý ve 0,64 cm (1/4 inç) vidalar için soket, yerleþik
mikrofon, XLR terminalleri ve ilgili ses kontrolleri vardýr.
• CH1, CH2 Terminaller
XLR jak (pim1: muhafaza, pim2: canlý, pin3: ölü), 2 set
Hassasiyet
MIC ayarý: -60 dBu (manuel ses merkezi, tam ölçek -18 dB) / 600 
LINE ayarý: 4 dBu (manuel ses merkezi, tam ölçek -18 dB) / 10 k
Mikrofon parazit azaltýcý: 20 dB
• Mikrofon: Stereo elektret kondansatörlü mikrofon
• Aðýrlýk: Yakl. 360 g (360,04 g.)
Sap Ünitesi
Modüler ünite 24 pozisyondan birine (15º entervallerde) takýlabilir; kayýt kontrolleri sýnýrlýdýr.
• Aðýrlýk: Yakl. 230 g (229,63 g.)

CA-930 Kompakt Güç Adaptörü
• Güç Kaynaðý: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Nominal Çýkýþ / Tüketim: 8.4 V DC / 24 W
• Çalýþtýrma Sýcaklýðý: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
• Boyutlar (G x Y x E): Yakl. 85 x 51 x 110 mm (3.3 x 2.0 x 4.3 in.)
• Aðýrlýk: 240 g (240,97 g.)

BP-955 Pil Paketi
• Pil Tipi: Þarj edilebilir lityum iyon pil, Akýllý Sistem uyumlu
• Nominal Voltaj: 7,4 V DC
• Çalýþtýrma Sýcaklýðý: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
• Pil Kapasitesi
Tipik: 5.200 mAh
Minimum: 37 Wh / 4.900 mAh
• Boyutlar (G x Y x E): 38.2 x 43.5 x 70.5 mm (1.5 x 1.7 x 2.8 inç)
• Aðýrlýk: 220 g (7.8 oz)

Aðýrlýk ve boyutlar yaklaþýk deðerlerdir. Ýstisnai hatalar veya eksikler görülebilir.
Bu kýlavuzdaki bilgi Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Haber verilmeden deðiþiklik yapýlabilir.
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