kullanım kılavuzları
için tıklayınız.

Dijital Fotoðrafçýlýk Rehberi

DÝJÝTAL FOTOÐRAF MAKÝNESÝ
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Ürüne Ait Belgeler
Ürününüze ait belgeler aþaðýda listelenmiþtir. Fotoðraf makinenizden en iyi
verimi almak için bu belgelerin tamamýný okuyun.
Hýzlý Baþlangýç Rehberi
Hýzlý Baþlangýç Rehberi Nikon Dijital fotoðraf makinenizin paketinin
açýlmasýndan, ilk fotoðraflarýnýzý çekip bilgisayara aktarmaya kadar temel
aþamalarý gösterir.
Dijital Fotoðrafçýlýk Rehberi
Dijital Fotoðrafçýlýk Rehberi (bu kitapçýk) makinenizin kullanýmýyla ilgili
ayrýntýlý bilgi içerir.
Yazýlým Baþvuru Kitapçýðý
Yazýlým Baþvuru Kitapçýðý makinenizle gelen CD’de elektronik formatta
bulunmaktadýr. Baþvuru Kitapçýðý’nýn nasýl okunacaðý konusunda Hýzlý
Baþlangýç Rehberi’ne baþvurabilirsiniz.

DÝKKAT: Low-Pass Filtre Üzerindeki Yabancý Maddeler
Nikon, üretim ve taþýma sýrasýnda makinenizin Low-Pass filtresinin herhangi bir
yabancý maddeyle temasýný engellemek için tüm güvenlik önlemlerini almýþtýr. Yine de,
D70 deðiþtirilebilir objektiflerle kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olduðundan, üzerinde
objektif yokken veya objektif deðiþimi sýrasýnda makinenin içerisine yabancý maddeler
girebilir. Makinenin içine giren yabancý madde Low-Pass filtreye yapýþýrsa, bazý
durumlarda fotoðraflarý bozar. Makinenize yabancý maddelerin girmesini engellemek
için objektiflerinizi tozlu ortamlarda deðiþtirmemeye özen gösterin. Üzerinde objektif
takýlý deðilken makineyi korumak için mutlaka makinenizle birlikte verilen gövde
kapaðýný, kapaða yapýþmýþ olabilecek tozu ve yabancý maddeleri iyice temizledikten
sonra yerine takýn.
Low-Pass filtreye yabancý madde yapýþtýysa, bu kitapçýðýn 195-196 numaralý
sayfalarýndaki açýklamalarý izleyerek Low-Pass filtreyi temizleyin veya yetkili Nikon
personeline temizletin. Low-Pass filtre üzerindeki yabancý madde nedeniyle bozulmuþ
olan fotoðraflar, üçüncü þirketlere ait resim iþleme programlarýndaki fotoðraf temizleme
seçenekleriyle rötuþlanabilir.

Kitapçýk Nasýl Okunmalý
Öncelikle ii–vii arasýndaki sayfalarda bulunan uyarý, öneri ve notlarý okuyun.
Sonra bu kitapçýkta kullanýlan iþaretleri ve
makine parçalarýný tanýmak için “Genel Bakýþ” ve
“Makinenizi Tanýyýn” bölümlerini dikkatle okuyun.
Daha sonra “Ýlk Adýmlar” bölümüne geçerek,
makinenizi ayarlayýn.
Artýk fotoðraf çekebilir, çektiklerinizi görebilirsiniz.
Bundan sonra “Dijital Vari-Programlar” bölümüne
baþvurarak yaratýcý çalýþmalar deneyebilirsiniz.

Genel Bakýþ
Makinenizi Tanýyýn
Ýlk Adýmlar
Temel Fotoðraf Çekimi
Temel Ýzleme
Dijital Vari-Programlar
Resim Kalitesi ve Boyu
Duyarlýlýk (ISO Denkliði)
Beyaz Ayarý
Resim Düzeltme

Dijital fotoðrafýn temel adýmlarýný uygulamaya
alýþtýktan sonra, bu bölümleri okuyarak, makinenin
hangi ayarlarýnýn nerede ve nasýl kullanýlmasý
gerektiði konusunda ayrýntýlý bilgi edinebilirsiniz.

Çekim Modu Seçimi
Netleme
Pozlama
Flaþlý Çekim
Otomatik Zamanlama Modu
Uzaktan Kumanda
Ýki Düðmeli Sýfýrlama

Ýzleme hakkýnda daha fazlasý için...
…makine mönü ve kullanýcý ayarlarý için…
…bilgisayar veya TV baðlantýsý için…
…PictBridge yazýcýyla baský için…
…aksesuarlar ve sorunlar için baþvurun.

Ýzleme Hakkýnda
Mönü Rehberi
Baðlantýlar
Fotoðraf Baskýsý
Teknik Notlar
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Güvenliðiniz Ýçin
Nikon ürününüze zarar vermemek veya kendinizi ya da baþkalarýný
yaralamamak için, ürünü kullanmaya baþlamadan önce aþaðýdaki güvenlik
önlemlerinin tamamýný okuyun. Kitapçýðý tarayýcýyý kullanacaklarýn yakýnýnda
bulundurun.
Bu bölümdeki önlemlerin alýnmamasý halinde oluþabilecek zarar aþaðýdaki
sembollerle gösterilmiþtir:
Bu iþaret uyarýlarý, Nikon ürününüze zarar vermemek ya da kendinizi veya
baþkalarýný yaralamamak için dikkat etmeniz gereken noktalarý bildirir.

UYARILAR
Vizörden
direkt
güneþ
ýþýðýna
bakmayýn
Vizörden direkt güneþ ýþýðýnýn veya güçlü
bir ýþýk kaynaðýnýn izlenmesi geçici görme
kaybýna neden olabilir.
Bozuklukla
karþýlaþýldýðýnda
makinenizi derhal kapatýn
Makinenizden veya AC adaptöründen
gelen normal olmayan bir ses, koku
veya dumanla karþýlaþýrsanýz, makineyi
kapatýn ve AC adptörünü veya pili çýkartýn.
Kullanýmýn sürdürülmesi, yangýna veya
elektrik þokuna neden olabilir. Dumanýn
bittiðinden emin olun ve sonra tamir ya da
deðiþim için satýcýnýza, Nikon yetkilisine
ya da Nikon yetkili teknik servisine
baþvurun.
Yanýcý gazlarýn yanýnda çalýþtýrmayýn
Elektronik
ürünü
yanýcý
gazlarýn
yakýnýnda çalýþtýrmayýn, aksi durumda
yangýn ve patlama tehlikesi vardýr.
Askýyý boynunuza dolamayýn
Askýnýn boyna dolanmasý boðulmaya
neden olabilir. Askýnýn bebek ve
çocuklarýn
boynuna
takýlmasý
durumunda
özel
bir
dikkat
gerekmektedir.

Sökmeyin

Ürünün iç parçalarýna dokunmak
yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Bozukluk durumunda, makinenin
yalnýzca kalifiye personel tarafýndan
tamir edilmesi geremektedir. Düþme
veya kaza sonucu makinenin
daðýlmasý durumunda pilleri ve/veya
AC adaptörünü derhal çýkartýn ve
makinenizi Nikon Yetkili Teknik
Servisine götürün.
Pil kullanýmýnda gereken önlemleri
alýn

Gerekli bakýmýn saðlanmamasý
durumunda piller patlayýp akabilir. Bu
ürünle kullandýðýnýz pillerin bakýmýnda
aþaðýdakilere dikkat edin:
• Pilleri deðiþtirirken makinenin kapalý
olmasýna dikkat edin. AC adaptörü
kullanýyorsanýz, mutlaka çýkartýn.
• Yalnýzca bu ürünle tavsiye edilen
pilleri kullanýn.
• Pilleri ters veya yan yerleþtirmeye
çalýþmayýn.
• Pilleri sökmeyin veya kýsa devre
yaptýrtmayýn.
•Pilleri aþýrý ýsýya veya ateþe maruz
býrakmayýn.

• Pilleri
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suya

sokmayýn,

su

sýçramalarýndan koruyun.
• Kolye, toka gibi metal nesnelerle ayný
yerde taþýmayýn ve saklamayýn.
• Piller tam olarak boþaldýðýnda
akma eðilimi gösterir. Ürününüzün
zarar görmesine engellemek için pil
boþaldýðýnda mutlaka makineden
çýkartýn.
• Piller kullanýlmadýðýnda terminal
kapaðýný kapatýn ve pilleri serin bir
yerde saklayýn.
• Kullanýmýn
hemen
ardýndan
veya makine uzun süre pille
çalýþtýrýldýðýnda, piller ýsýnabilir. Pli
çýkartmadan önce makineyi kapatýn
ve pillerin soðumasýný bekleyin.
• Pilde
renk
deðiþimi
veya
deformasyon gibi herhangi bir
farklýlaþma gördüðünüzde derhal
kullanýmý durdurun.
Doðru kablo kullanýn

Ürün uyumluluk þartlarýna uygunluk
için, giriþ ve çýkýþ terminallerine
yalnýzca Nikon tarafýndan, doðru
amaçla kullanýlmak üzere üretilen ve
satýlan kablolarý takýn.
Çocuklardan uzak tutun

Çocuklarýn ve bebeklerin pilleri veya
diðer küçük parçalarý yutmamasý için
özel bir dikkat gösterilmelidir.

Bellek kartýný çýkartýrken
Bellek kartlarý kullaným sýrasýnda ýsýnýr.
Kartlarý makineden çýkartýrken, ýsýya
karþý önlem alýn.
CD-ROMlar

Yazýlým ve kitapçýklarýn bulunduðu
CD-ROMlarýn hiçbir þekilde müzik
CD
çalarlarýnda
okutulmamasý
gerekir. Bu CD-ROMlarýn müzik
CD
çalarlarýnda
çalýþtýrýlmasý
iþitme kaybýna veya donanýmýnýzýn
bozulmasýna neden olabilir.
Flaþ kullanýrken gerekli önlemleri
alýn

Flaþýn
konunuzun
gözüne
patlatýlmasý geçici görme kaybýna
neden olabilir. Özellikle bebeklerin
fotoðraflarý çekilirken flaþýn konudan
en az bir metre (39”) uzaklýkta
olmasýna özel bir dikkat gösterin.
Vizör kullanýmý sýrasýnda

Vizörde diyoptri ayarý veya kontrolü
yaparken, parmaklarýnýzýn yanlýþlýkla
gözünüze girmemesine dikkat edin.
Likit kristale dokunmayýn

Ekranýn
kýrýlmasý
durumunda,
kýrýk
camdan
kaynaklanacak
yaralanmalara karþý dikkatli olun
ve likit kristalin tene ve göze
deðmemesine büyük özen gösterin.
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Notlar
• Bu ürünle birlikte verilen kitapçýklarýn
tutar.
tamamýnýn
veya
bir
bölümünün • Nikon bu ürünün kullanýmý sonucu, film ve
kopyalanmasý,
yayýnlanmasý,
makaralara gelecek zararlardan sorumlu
daðýtýlmasý, deðiþtirilmesi, baþka bir
tutulamaz.
ortamda saklanmasý ve herhangi bir • Bu kitapçýklardaki tüm bilgilerin net ve
þekilde baþka bir dile çevirilmesi,
tam olmasýna büyük bir özen gösterilmiþ
amacýna bakýlmaksýzýn Nikon’un yazýlý
olduðundan, hata veya yanlýþlýklarý
iznine baðlýdýr.
bölgenizdeki Nikon yetkilisine (adresler
• Nikon, bu kitapçýklarda anlatýlan donaným
ayrý bir belge olarak verilmektedir)
ve yazýlýmýn özelliklerini önceden haber
bildirmenizi rica ederiz.
vermeksizin deðiþtirme hakkýný saklý
Notice for customers in the U.S.A.
Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in
a residential installation.
This equipment
generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/
television technician for help.
CAUTIONS
Modifications
The FCC requires the user to be notified that
any changes or modifications made to this
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D70
Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE
device that are not expressly approved by
Nikon Corporation may void the user’s authority
to operate the equipment.
Interface Cables
Use the interface cables sold or provided by
Nikon for your equipment. Using other interface
cables may exceed the limits of Class B Part 15
of the FCC rules.
Notice for customers in the State of California
WARNING: Handling the cord on this product
will expose you to lead, a chemical known to
the State of California to cause birth defects
or other reproductive harm. Wash hands after
handling.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road, Melville, New York
11747-3064, U.S.A.
Tel.: 631-547-4200

Notice for customers in Canada
CAUTION
This class B digital apparatus meets all
requirements of the Canadian Interference
Causing Equipment Regulations.

ATTENTION
Cet appareil numérique de la classe B
respecte toutes les exigences du Règlement
sur le matériel brouilleur du Canada.

Kopyalama ve Röprodüksiyon Yasaðý Hakkýnda
Yalnýzca dijital olarak çoðaltýlsa dahi resim ve belgelerin telif haklarý kanunu kapsamýna
girebileceðini göz önünde bulundurunuz.
• Kopyalanmasý ve Röprodüksiyonu • Bazý kopya ve röprodüksiyonlar
Kanunla Yasaklanan Konular
hakkýnda uyarý
Kaðýt para, metal para, hükümet bonosu
Devlet, özel þirketler tarafýndan basýlan
gibi deðerli kaðýtlar, üzerlerinde “Örnektir”
deðerli kaðýtlar (hisse senetleri, faturalar,
yazýsý bulunsa dahi kopyalanamaz ve
çekler, hediye sertifikalarý), biletler
röprodüksiyonu yapýlamaz.
ve serbest geçiþ kartlarý için, þirketin
kullanýmý için asgari gerekli kopya hariç,
Yabancý ülkelerde kullanýlan kaðýt para,
belirli kýsýtlamalar getirmiþtir. Ayrýca devlet
metal para ve diðer deðerli kaðýtlar
tarafýndan verilen pasaportlar, kamu
kopyalanamaz ve röprodüksiyonu
kuruluþlarýndan veya özel gruplardan
yapýlamaz.
alýnan lisanslar, kimlik kartlarý ve yemek
Hükümetin önceden onayý olmaksýzýn,
kuponlarý da dahil olmak üzere her tür
kullanýlmamýþ posta pulu veya damgasý
bilet kopyalama ve röprodüksiyon yasaðý
ve devlet tarafýndan basýlan posta kartlarý
konusudur.
kopyalanamaz ve röprodüksiyonu • Telif Haklarýna Uygunluk
yapýlamaz.
Kitap, müzik eseri, resim, ahþap baský,
Devlet tarafýndan veya genel olarak
harita, çizim, film ve fotoðraf gibi telif
sertifikalý belgelerde kullanýlan damgalar
hakký saklý yaratýcý çalýþmalar, kiþisel,
kopyalanamaz
ve
röprodüksiyonu
ev kullanýmý veya benzeri ticari olmayan
yapýlamaz.
kullanýmlar hariç
kopyalama ve
röprodüksiyon yasaðý konusudur.
Ticari Marka Bilgileri
Apple, Apple logosu, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, ve PowerBook, Apple Computer, Inc. þirketine ait
tescilli markalardýr. IMac ve Power Mac, Apple Computer, Inc. þirketine ait ticari markalardýr. IBM ve IBM PC/AT,
International Business Machines Corporation þirketine ait tescilli markalardýr. PowerPC, International Business
Machines Corporation þirketine ait, lisanslý kullanýmda olan tescilli markadýr. Microsoft Microsoft Corporation
þirketine ait tescilli markadýr, ve Windows, MS-Windows ve Windows NT Microsoft Corporation þirketine ait ticari
markalardýr. Internet Explorer Microsoft Corporation ürünüdür. MMX ve Pentium Intel Corporation þirketine ait ticari
markadýr. Lexar Media Lexar Media Corporation’a ait ticari markadýr. CompactFlash SanDisk Corporation’a ait
ticari markadýr. Zip, Iomega Corporation’a ait tescilli markadýr. Nikon ürününüzle verilen belgelerdeki diðer ticari
markalar isimlerini taþýdýklarý þirketlere aittir.
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Genel Bilgi

Baþlarken

2
Makinenizi Tanýyýn
3–12

Ýlk Adýmlar

Bu bölümde aþaðýdaki konular açýklanmaktadýr:

13–22

Genel Bilgi
Bu bölümde, elinizdeki kitapçýk hakkýnda genel
bilgi verilmekte, kitapçýkta kullanýlan sembol ve
iþaretler açýklanmaktadýr.
Makinenizi Tanýyýn
Bu bölümü, kitapçýðý okurken makine parça
ve
kumandalarýnýn
isimlerine
ulaþmakta
kullanabilirsiniz.
Ýlk Adýmlar
Bu bölümde makinenizi ilk kez kullanýrken,
pilin ve bellek kartýnýn yerleþtirilmesi, objektif ve
makine askýsýnýn takýlmasý, tarih ve saat ayarý gibi
gerçekleþtirmeniz gereken iþlemleri bulabilirsiniz.
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Genel Bilgi

Kitapçýk Hakkýnda

Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Nikon objektifi deðiþtirilebilen D70 SLR dijital fotoðraf makinesini satýn
aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kitapçýk zevkle fotoðraf çekmenizi saðlamak
amacýyla hazýrlanmýþtýr. Makinenizi kullanmaya baþlamadan önce kitapçýðýn
tamamýný okuyun ve kullaným sýrasýnda yakýnýnýzda bulundurun.
Bu kitapçýkta, istediðiniz bilgiye daha kolay ulaþabilmeniz için aþaðýdaki
sembol ve iþaretler kullanýlmýþtýr:
Makinenizin zarar görmemesi için
kullaným öncesi okumanýz gereken
önlem ve bilgileri gösterir.

Kullaným sýrasýnda yararlý olabilecek
ipucu ve bilgiyi gösterir.

Kullaným öncesi bilmeniz gereken
notlarý gösterir.

Kitapçýkta, baþka bir bölümde daha
ayrýntýlý bilgi bulunduðunu gösterir.
Makine mönülerinden

deðiþtirilebilecek ayarlarý gösterir.

Kullanýcý Ayarlarý mönüsünden
deðiþtirilebilecek ayarlarý gösterir.

Test Çekimleri
Önemli olaylarýn fotoðraflarýný çekmeden önce (örneðin düðünlerden veya yolculuða
çýkmadan önce) makinenizin normal çalýþtýðýndan emin olmak için test çekimleri yapýn.
Nikon bu ürünün doðru çalýþmamasýndan doðabilecek zarar ve kar kayýplarýndan
hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz.
Yaþam Boyu Öðrenim
Nikon’un “Yaþam Boyu Öðrenim” adý altýndaki ürün destek ve eðitimini, düzenli olarak
yenilenen Nikon adreslerinden izleyebilirsiniz:
• A.B.D.de yaþayan kullanýcýlar için.: http://www.nikonusa.com/
• Avrupa’da yaþayan kullanýcýlar için: http://www.nikon-euro.com/
• Asya, Okyanusya, Ortadoðu ve Afrika’da yaþayan kullanýcýlar için:
http://www.nikon-asia.com/
Daha ayrýntýlý bilgiyi, bölgenizdeki Nikon satýcýsýndan alabilirsiniz. Satýcýnýza ulaþmak
iiçn aþaðýdaki adresi ziyaret edin:
http://www.nikon-image.com/eng/
Kitapçýðý Kaybedersiniz
Bu kitapçýðý kaybetmeniz durumunda, yenisini ücret karþýlýðýnda herhangi bir Nikon
yetkili satýcýsýndan bulabilirsiniz.
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Makinenizi Tanýyýn

Makine Kumanda ve Göstergeleri

Makine Gövdesi

Açma/kapama
düðmesi:
24
Deklanþör:
12
Poz Düzeltme
(
) düðmesi:
86
Aský gözü:
13
Aský gözü:
13
Mod
düðmesi:
10

Flaþ kýzaðý:
187
Kontrol paneli:
6

LCD ýþýðý ( )
düðmesi:
7
Format (
) button:
21
Film düzlemi çizgisi (
Ölçüm modu (
75

):

74

) düðmesi:
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Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Makinenizin kumanda ve göstergelerini tanýmaya zaman ayýrýn. Kitapçýðýn
ilerleyen bölümlerinde geri dönebilmek için bu bölümü iþaretlemenizi
öneririz.

Makine gövdesi (devam)
Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Dahili Speedlight:
94

Self-timer lambasý:
105, 107
AF asist ýþýðý:
72
Kýrmýzý Göz azaltma
lambasý:
95

Speedlight kilidi düðmesi:
97
Flaþ senk modu ( ) düðmesi:
97
Flaþ Pozlama düzeltme
(
) düðmesi:
102
Kýzýlötesi algýlayýcý:
DC giriþi
(kapak altýnda):
Video baðlantýsý
(kapak altýnda):
Objektif kilidi:

107

170
170
19

Netleme modu seçicisi:
USB baðlantýsý
(kapak altýnda):
171

64

Alt kumanda
düðmesi:
147
Sehpa
soketi
Alan derinliði önizleme
düðmesi:
76

Pil yuvasý kapaðý:

14

Pil yuvasý kapak kilidi:

14
Sýfýrlama
düðmesi:

4

200

Vizör lastiði:
27

Çekim modu ( )
düðmesi:
62
Format (
) düðmesi:
21
Basamaklama (
87

) düðmesi:

Diyoptri düzeltme düðmesi:
27
AE / AF kilidi ( )
düðmesi:
84
Mod seçicisi:
12
Ana kumanda
düðmesi: 147

Ýzleme( )
düðmesi:
114
Mönü ( )
düðmesi:
39
Duyarlýlýk (ISO)
düðmesi:
46
Referans resmi (
düðmesi:
118

)

Beyaz ayarý (WB)
düðmesi:
48
Koru ( ) düðmesi:
121
Yardým ( ) düðmesi:
136
Resim kalitesi/boyu
(QUAL) düðmesi:
41
Zoom izleme ( )
düðmesi:
120
Giriþ ( )
düðmesi:
40

Ekran:
13, 193
Sil ( ) düðmesi:
122

Net alaný seçici
kilidi:
66

Bellek kartý
slot kapaðý:
20
Bellek kartý
slot kapak
kilidi:
20

Bellek kartý eriþim
lambasý: 30
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Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Vizör penceresi:

27

Kontrol Paneli
Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

�

��

�

��

�
��
�

�
�

�

�

1 Enstantane ..................................... 76
��Poz Düzeltme Deðeri ..................... 86
��Flaþ Düzeltme Deðeri .................. 102
Beyaz Ayarý Düzeltme .................... 50
Basamaklama serisinde çekim
sayýsý .............................................. 87
2 Duyarlýlýk (ISO) göstergesi ............. 46
��
Oto duyarlýlýk göstergesi .............. 142
��
3 Pil göstergesi ................................. 24
4 Flaþ senk modu ............................. 95
5 Resim kalitesi ................................. 41
6 Resim boyu .................................... 43
7 Beyaz ayarý modu .......................... 48
��
��
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�

8 Kalan poz
sayýsý .............................................. 25
��
Önbellek dolmadan önce
çekilecilecek poz sayýsý.................. 62
Özel beyaz ayarý kayýr
göstergesi ...................................... 52
Uzaktan kumanda göstergesi...... 107
��
9 “K” (1000’den daha fazla poz sayýsý
��
kaldýðýnda) ..................................... 45
10 “Bip” göstergesi........................... 138
11 Diyafram (f/-sayýsý) ......................... 76
Basamaklama oraný ....................... 87
PC modu göstergesi.................... 172
12 Saat pili göstergesi ........................��16

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

13 Flaþ düzeltme göstergesi ............ 102
14 Poz düzeltme göstergesi ............... 86
15 Esnek program göstergesi ............ 77
16 Otofokus modu ............................ 139
17 Netl alaný ........................................ 66
AF alan modu .............................. 140

18 Ölçüm modu .................................. 75
19 Self-timer göstergesi.................... 105
Uzaktan kumanda göstergesi...... 107
20 Basamaklama süreci ..................... 87
21 Basamaklama göstergesi .............. 87
22 Çekim modu .................................. 62

LCD Iþýðý
Karanlýkta makine ayarlarýný yapmak veya kontrol etmek için, kontrol panelinin arka
ýþýðýný (LCD lambasý) LCD lambasý düðmesine
basarak yakabilirsiniz.
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Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

��

Vizör Ekraný
Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

�

�
�

�

�

�

�

��

�

�

� ��

��

��

��

��

��

Geliþmiþ Netleme Ekraný
Arkaplan aydýnlýk olduðunda, etkin net alaný ( 66) siyah olarak görüntülenir. Arkaplan
karanlýksa, bu sefer kontrast yaratarak seçili alanýn görünmesini kolaylaþtýrmak için
(“Vari-Brite” net alanlarý), net alaný iþaretleri hafifçe kýrmýzýlaþýr. Vizörde ayrýca,
istendiðinde görüntülenen rehber çizgiler de bulunmaktadýr. Kullanýcý Ayarý 8 (Grid
display;
144), ON olarak seçildiðinde vizörde rehber çizgiler görüntülenir. Bu
çizgiler size özellikle manzara çekimlerinde ve PC Nikkor objektif kullanýmýnda
yardýmcý olacaktýr.
Vizör göstergelerinin bu özellikleri nedeniyle bazen vizörde seçili net alanýndan yayýlan
ince çizgiler görebilirsiniz veya seçili alanla birlikte diðer göstergelerinde kýzardýðýný
farkedebilirsiniz. Bu durum normaldir ve bozukluk göstergesi deðildir.
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11 Kalan poz
sayýsý .............................................. 25
Önbellek dolmadan önce
çekilecilecek poz sayýsý.................. 62
Özel beyaz ayarý kayýr
göstergesi ...................................... 52
Poz düzeltme deðeri ...................... 86
Flaþ düzeltme deðeri ................... 102
PC mod göstergesi...................... 172
12 Flaþ hazýr göstergesi...................... 97
13 Pil göstergesi ................................. 24
14 Elektronik analog poz
göstergesi ...................................... 82
Poz düzeltme ................................. 86
15 Oto duyarlýlýk göstergesi .............. 142
16 “K” (1000’den daha fazla poz sayýsý
kaldýðýnda) ..................................... 45

Vizör Ekraný
Vizörde görüntülenen net alanlarý ve rehber çizgiler (geliþmiþ netleme ekraný
göstergeleri) yüksek ýsýlarda parlaklaþýr ve düþük ýsýlarda karararak yavaþlar. Vizördeki
diðer göstergelerse yüksek ýsýlarda kararýr ve yavaþlar. Oda ýsýsýnda tüm göstergeler
normale döner.
Pil yokken
Pil tamamen boþaldýðýnda veya makineye hiç pil takýlmadýðýnda, vizör ekraný
karanlýk olacaktýr. Bu durum normaldir ve bozukluk göstergesi deðildir. Tam þarjlý pil
kullanýldýðýnda vizör ekraný da normale döner.
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Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

1 Merkez Aðýrlýklý Ölçüm için 8-mm
(0.31”) referans dairesi .................. 75
2 Net parantezleri (net alanlarý)......... 66
Nokta ölçüm hedefi........................ 75
3 Rehber çizgi (Kuyllanýcý Ayarý 8 için
On seçildiðinde görüntülenir) ...... 144
4 Netlik göstergesi ............................ 28
5 Net alaný ......................................... 66
AF alan modu .............................. 140
6 Oto pozlama (AE) kilidi .................. 84
FV kilidi göstergesi....................... 103
7 Enstantane ..................................... 76
8 Diyafram (f/-sayýsý) ......................... 76
9 Flaþ düzeltme göstergesi ............ 102
10 Poz düzeltme göstergesi ............... 86

Mod Düðmesi
Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Özel sahne durumlarýnda yalnýzca mod düðmesini çevirerek bütün ayarlarý
saðlayan Dijital Vari-Programlarýn dýþýnda D70 makinenizde ayarlar üzerinde
kontrol imkaný saðlayan pozlama modlarýna da sahiptir.
Dijital Vari-Programlar
Bir Dijital Vari-Program seçildiðinde bütün ayarlar
makine tarafýndan otomatik olarak gerçekleþtirilir
ve siz yalnýzca mod düðmesini çevirerek yaratýcý
resimler çekebilirsiniz.
Oto (

32)

Makinenin bütün ayarlarý yapmasýný istediðiniz de basit
bit “bak ve çek” modu olan”Oto” modu seçin. Yeni
kullanýcýlar için önerilir.
Portre ( 32)
Portre çekimlerinde arka planý yumuþatýr.
Manzara ( 32)
Manzara çekimlerinde keskinliði korur.
Yakýn Çekim (

33)

Çiçek, böcek ve küçük nesneleri yakýndan çeker.
Spor (

33)

Spor çekimlerinde hareketi dondurur.
Gece Manzarasý ( 33)
Gece manzara çekerken kullanýn.
Gece Portresi ( 34)
Karanlýk arka planda portre çekimlerinde kullanýn.
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P Oto Multi Program ( 77)
Konuya uygun pozlama makine tarafýndan uygulanýr.
Diyafram ve enstantane üzerinde kontrol için Esnek
Program kullanýn (
77),veya poz düzeltme uygulayýn
( 86).
S Enstantane Öncelikli Oto ( 79)
Hareketi dondurmak için yüksek, hareket efekti elde
etmek için yavaþ enstantane seçin.
A Diyafram Öncelikli Oto ( 81)
Diyaframý arka planý uçuracak veya hem konuyu hem de
arkayý net alacak þekilde alan derinliði elde etmek üzere
siz belirleyin.

M Manüel ( 82)
Enstantane ve diyaframý yaratýcý amacýnýza göre belirleyin.
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Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Pozlama modlarý
Enstantane, diyafram, flaþ modu ve makine mönüleri
üzerinde tam kontrol için pozlama modlarýndan birini
seçin.

Mönüler arasýnda dolaþým
Giriþ—Makinenizi Tanýyýn

Makine mönüleri arasýnda dolaþým için çoklu düðmeyi kullanýn.
Ýmleç yukarý

Ýptal
ve
mönüye
imleç sola

önceki
dönüþ,

Alt mönü aç, imleç
saða, seçim

Ýmleç aþaðý

Deklanþör
Makinenizde iki aþamalý deklanþör kullanýlmaktadýr. Deklanþöre yarým
basýldýðýnda makine netleme ve pozlama deðerlerini ölçer ve deklanþör
yarým basýlý tutulduðu sürece bu deðerler kilitli kalýr. Çekim için deklanþöre
sonuna kadar basýn.

Çoklu Düðme
Makine mönülerinde seçim yapmak için
düðmesine de basýlabilir. Bu kuralýn
geçerli olmadýðý durumlar kitapçýkta belirtilmiþtir.
Otomatik Kapanma
Varsayýlan deðerler ugulandýðýnda makineniz siz parmaðýnýzý deklanþörden
kaldýrdýktan sonra altý saniye daha ölçüm yapmaya devam eder. Bu sürenin sonunda,
pilden tasarruf saðlamak amacýyla kontrol panelindeki enstantane ve diyafram
göstergeleriyle bütün vizör göstergeleri kapanýr (otomatik kapanma). Kapanmadan
önce geçen süre Kullanýcý Ayarlarý 23’ten (Meter-off;
153) deðiþtirilebilir.
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Ýlk Adýmlar

Makinenin Kullanýma Hazýrlanmasý

Makine Askýsýný Takýn

Ekran Kapaðý
Makinenizle birlikte, LCD ekranýn temiz kalmasýný ve
taþýma ve saklama sýrasýnda çizilmemesini saðlamak
için þeffaf bir ekran kapaðý (BM-4 LCD ekran kapaðý)
verilmiþtir. Ekran kapaðýný, makineyi sýkýca tutarken
kapaðýn alt kýsmýný saðda gösterildiði gibi (1) yavaþça
dýþarý çekerek çýkarabilirsiniz. Kapak yerinden çýktýktan
sonra yavaþça ekrandan uzaklaþtýrýn (2) ve þekildeki
gibi çýkartýn (3).
Çekim veya saklama sýrasýnda, kapaðý yeniden takmak için, kapaðýn üst kýsmýndaki
iki dili, ekrandaki uygun oluklara geçirin (1) ve kapaðýn
altýný kilidin sesini duyana kadar makineye doðru
bastýrýn (2).
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Giriþ—Ýlk Adýmlar

Makine askýsýný, gövdenin iki yanýndaki gözlerden geçirerek, þekilde
gösterildiði gibi sýkýþtýrarak takýn.

Pilleri Takýn
Giriþ—Ýlk Adýmlar

D70 aþaðýdaki pilleri kullanabilir:
Pil

Açýklama

• Makineyle verilir.
Þarj edilebilir • Makineyle birlikte verilen MH-18 hýzlý þarjörle þarj edilebilir
(makinenizi ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre
Nikon ENkullanmadýktan sonra pili þarj etmeyi unutmayýn). Pil tamamen
EL3 pil (×1)
boþaldýðýnda 2 saatlik þarjla tam dolar.

CR2 lityum
piller (×3)

• Pil satýcýlarýnda bulunabilir.
• Þarj edilemez.
• Yalnýzca paketten çýkan MS-D70 pil
yuvasýna takýlarak kullanýlabilir. Pilleri
yuvaya þekilde gösterildiði gibi takýn.

1

Makineyi kapatýn
Pil takýp çýkarýrken makinenizi kapatýn.

2

Pil yuvasý kapaðýný açýn
Pil yuvasý kilidini açýk konuma
kapaðý açýn (2).

sürün (1) ve

Pil Uyarýlarýný Okuyun
Bu kitapçýðýn sayfa ii–iii ve196–197 ve pil üreticisinin bütün uyarý ve bilgilerini
mutlaka okuyun.
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Li-ion BATTERY PACK

Pili veya pil yuvasýný takýn
Pili veya pil yuvasýný saðda gösterildiði gibi
takýn.

Giriþ—Ýlk Adýmlar

3

EN-EL3

MS-D70

4

Pil yuvasý kapaðýný kapatýn
Kullaným sýrasýnda pilin kaymamasý için, pil
yuvasý kapaðýnýn kilitlendiðinden emin olun.

Pilleri çýkartýrken
Pili çýkartmadan önce makineyi kapatýn. Pil yuvasý kapaðýný yukarýda anlatýldýðý gibi
açýn ve pili çekrek çýkarýn.
CR2 Piller
CR2 piller en iyi performansý oda sýcaklýðýnda verir. CR2 piller düþük ýsýlarda þarjlarýnýn
bir kýsýmýný kaybeder.

15

Temel Ayar
Giriþ—Ýlk Adýmlar

Makinenizi ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda Adým 1’deki dil seçimi ekraný ekranda
görüntülenir ve kontrol panelinde
iþareti yanýp söner. Aþaðýdaki gibi
mönü dilini ve tarih ve saati ayarlayýn.

1
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Dil seçimi ekraný açýlýr.
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16
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Dili seçin.
DATE mönüsü açýlýr.
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Yýl, M (ay), D (gün), H (saat), M (dakika)
ve Saniyeyi girin. Parçayý seçmek için
sað ve sol, deðiþtirmek için yukarý ve
aþaðý düðmelerine basýn.

DATE mönüsünden çýkýn. Ekran kapanýr.

Saat Pili
Makinenizdeki saat-takvim makineden baðýmsýz olarak, EN-EL3 pil takýldýðýnda veya
seçimlik AC adaptörü EH-5 takýldýðýnda þarj olan bir dahili pille beslenir. Üç günlük þarj
yaklaþýk beþ aylýk bir enerji saðlar. Kontrol panelinde
iþareti yanýp sönüyorsa
saat pili boþalmýþ ve tarih ile saat 2002.01.01 00:00:00 olarak sýfýrlanmýþ demektir. Bu
durumda saati ve tarihi “Ayar Mönüsü: Tarih” bölümünde ( 161) açýklandýðý þekilde
ayarlayýn.
Makine Saati
Makine saati kol ve masa saatleri kadar hassas deðildir. Daha kesin saat bilgisine
ihtiyacýnýz olduðunda kontrol edin ve gerekirse sýfýrlayýn.
Dil ( 163)
Makine mönü ve mesajlarýnýn görüntülendiði dili deðiþtirmek ayar mönüsündeki
Language seçeneðini kullanýn.
Tarih ( 161)
Tarihi ve saati deðiþtirmek için ayar mönüsündeki Date seçeneðini kullanýn.
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Giriþ—Ýlk Adýmlar

Temel Ayar
düðmesine basýlmazsa, ikinci kez makine açýldýðýnda
Temel ayarlarýn sonunda
yine Dil sçeim penceresi açýlacaktýr. Ayar tamamlanana kadar
iþareti ekranda
yanýp sönmeye devam eder ve fotoðraf çekilemez.

Objektif takýn
Giriþ—Ýlk Adýmlar

Makinenizin tüm özelliklerini kullanabilmeniz için G veya D tip CPU objektif
kullanmanýzý öneririz.

CPU objektiflerde CPU
kontaklarý bulunur

G tip objektif

1

Makineyi kapatýn
Objektif takýp çýkarýrken makineyi kapatýn.

2

Objektifi takýn
Objektif üzerindeki noktayý, makine gövdesi
üzerindeki noktayla ayný hizaya getirin,
objektifi makinenin bayonetine yaslayýn.
Objektif kilidine basmamaya özen göstererek,
objektifi yerine oturana kadar saat yönünün
tersine çevirin.

3

Diyaframý en kýsýk ayarda kilitleyin
G tip objektif kullanýyorsanýz bu aþamaya
gerek yoktur, çünkü G tipi objektiflerde
diyafram bileziði bulunmaz. Baþka çeþit bir
objektif kullanýrken diyaframý en kýsýkta (en
büyük f sayýsý) kilitleyin.
CPU objektif takýldýðýnda vu aþama atlanýrsa,
kontrol paneli ve vizördeki diyafram
göstergesinde
when the camera is
turned on. Photographs can noiþareti yanýp
sönecektir. Makine kapatýlýp diyafram en
kýsýkta kilitlenmeden çekim yapýlamaz.
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D tip objektif

Giriþ—Ýlk Adýmlar

Makinenin Toza ve Kire Karþý Korunmasý
Makinenizin içine giren her toz, kir ve diðer yabancý
madde, fotoðraflarýnýzýn ve vizör göstergenizin üzerinde
çizik ve noktacýklara neden olur. Bu nedenle objektif
takýlý deðilken objektif aðzýný makinenizle birlikte verilen
gövde kapaðýyla kapatýn. Objektif ve gövde kapaðý
takýp çýkartýrken makinein aþaðý bakmasýna dikkat edin.
Objektifi Çýkartýrken
Objektif çýkartýr veya deðiþtirirken makinenizi kapatýn.
Objektifi çýkartmak için objektif kilidini basýlý tutarken
objektifi saat yönünde çevirin.
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Bellek Kartýný Takýn
Giriþ—Ýlk Adýmlar

Nikon dijital fotoðraf makineniz, fotoðraflarý film yerine CompactFlash™ bellek
kartý veya IBM Microdrive® kart üzerine çeker. Önerilen bellek kartlarýnýn
listesini “Teknik Notlar: Önerilen Bellek Kartlarý” (
192) bölümünde
bulabilirsiniz.

1

Makineyi kapatýn
Bellek kartlarýný takýp
makinenizi kapatýn.

2

Kart slotu kapaðýný açýn
Kart slotunu saðda gösterildiði gibi açýn.

3

Bellek kartýný takýn
Bellek kartýný, arka etiketi ekrana bakacak
þekilde takýn ve kart slotunun gerisindeki
kontaklara iyice oturana kadar itin (1), çýkarma
düðmesi yuvasýndan çýkacaktýr (2). Kart slotu
kapaðýný kapatýn.

çýkarmadan

önce

Bellek Kartý Takarken
Bellek kartlarýný yukarý gösterilen yönde takýn;
hiçbir zaman güç uygulamayýn. Kartý baþka
yönde takmaya çalýþýrsanýz, makine veya kart
zarar görebilir.
Bellek kartý slotu hafif bir açýya sahiptir
(saðda). Kartý slota sokarken bu açýya dikkat
edin.
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Terminaller
Giriþ yönü

Arka
etiket

Bellek kartýný formatlayýn
Bellek kartlarýnýn ilk kullaným öncesinde formatlanmasý gerekir.
Bellek Kartý Formatlandýðýnda
Bellek kartlarýnýn formatlanmasý, içlerindeki kayýtlý veriyi tamamen silecektir.
Formatlama iþleminden önce kartta kayýtlý olan fotoðraf ve diðer veriyi
bilgisayar aktarmayý unutmayýn ( 171–174).
Kartý formatlamak için makineyi açýn ve
( ve ) düðmelerine ayný
anda yaklaþýk iki saniye boyunca basýn. Enstantane göstergesinde
iþareti görüntülenecek ve poz sayacý yanýp sönecektir. Ayný iki düðmeye
ikinci kez birlikte bastýðýnýzda kartýnýz formatlanýr. Formatlamadan çýkmak
için herhangi baþka bir düðmeye basýn.

Formatlama sýrasýnda, poz sayacýnda
yazýsý görüntülenir.
Formatlama sýrasýnda ASLA kartý veya pili çýkarmayýn ve AC adaptörünü
(ayýca satýlmaktadýr) sökmeyin. Formatlama tamamlandýðýnda poz
sayacýnda, etkin ayarlarla çekilebilecek fotoðraf sayýsý görüntülenir.
Formatlama Sýrasýnda
Formatlama sýrasýnda kartý, pili veya AC adaptörünü (ayrý satýlmaktadýr)
çýkartmayýn.

Format ( 160)
Bellek kartlarýný ayar (SETUP) mönüsündeki Format seçeneðini kullanarak da
formatlayabilirsiniz.
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Giriþ—Ýlk Adýmlar

4

Giriþ—Ýlk Adýmlar

Bellek kartýný Çýkartýrken
ellek kartlarýný, makine kapalýyken veri kaybýna neden
olmadan çýkartabilirsiniz. Bellek kartýný çýkartmadan
önce kart slotunun yanýndaki yeþil eriþim lambasýnýn
sönmesini bekleyin ve makineyi kapatýn. Kart slotu
kilidine basarak slotu açýn ve çýkart düðmesine
basarak kartýn biraz dýþarý çýkmasýný saðlayýn (1). Kartý
elinizle tutup çekerek çýkartabilirsiniz (2). Asla kartý
eriþim lambasý sönmeden çýkartmayýn. Aksi durumda
veri kaybý veya makine ya da kartta hasar oluþabilir.
Bellek kartlarý kullaným sýrasýnda ýsýnýrlar. Kartý
makineden çýkartýrken yanmamaya dikkat edin.
Bellek Kartý Yoksa
Piller takýlýyken veya makine AC adaptörüyle beslenirken
makinede kart olmadýðýnda poz sayacýnda
iþareti
görüntülenir.

22

Eriþim
lambasý

Temel Çekim
24–30

Rehber

Temel Çekim ve Ýzleme

Temel Ýzleme
31
Dijital Vari-Programlar
32–34

Bu bölümde aþaðýdaki konular yer alýr:
Temel Çekim
Bu bölümde basit “anýnda” çekimleriniz için
(Oto) Dijital Vari-Programýnda en doðru sonucu
nasýl alacaðýnýz anlatýlmaktadýr.
Adým 1 Mod Düðmesini

Konumuna Alýn

Adým 2 Makineyi Hazýrlayýn

24
24–25

Adým 3 Makine Ayarlarýný Tamamlayýn

26

Adým 4 Çerçevelendirin

27

Adým 5 Netleme
Adým 6 Fotoðrafý çekin

28–29
30

Temel Ýzleme
Fotoðraflarýnýzý ekranda görüntülemek için bu
bölümde anlatýlanlardan yararlanabilirsiniz.
Dijital Vari-Programlar
Bu bölümde konu çeþidine göre ayarlarýn makine
tarafýndan yapýldýðý, fotoðrafçýya pek iþ birakmayan
diðer Dijital Vari-Programlar anlatýlmaktadýr.
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Temel Çekim

Ýlk Çekim

Adým 1—Mod düðmesini

konumuna alýn

Rehber—Temel Çekim

Mod düðmesini
konumuna alýn. Bu otomatik
“bak ve çek” modunda ayarlarýn büyük kýsmý,
çekim durumuna en uygun þekilde makine
tarafýndan gerçekleþtirilir. Ýlk kez dijital SLR
makine kullananlara önerilir.

Adým 2—Makineyi hazýrlayýn
Çekim öncesi makinenin aþaðýdaki gibi hazýrlanmasý gerekmektedir.

2

.1 Makineyi açýn
Kontrol paneli açýlýr ve vizör göstergeleri
yanar.

2

.2 Pil durumunu kontrol edin
Pil durumunu vizör veya ekrandan kontrol
edin.

Ýþaret*
Kontrol
paneli

Vizör
Durum
—

Pil tam dolu

—

Pil biraz
boþalmýþ
Pil zayýf

(yanýpsöner)

(yanýpsöner)

Pil tamamen
boþalmýþ

Notlar
6 saniye boyunca bir iþlem gerçekleþmezse
kontrol panelindeki diyafram ve enstantane
göstergesiyle
vizördeki
göstergeler
kapanýr (otomatik kapanma). Açmak için
deklanþöre yarým basýn.
Tam dolu yedek pil hazýrlayýn.
Deklanþör basmaz.

* AC adaptörü takýlýyken pil göstergesi görüntülenmez.
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2
.3 Kalan poz sayýsýný kontrol edin
Kontrol panelinde ve vizörde bulunan
poz sayaçlarý etkin ayarlarla belleðe
kaydedilebilecek fotoðraf sayýsýný gösterir.
Bu sayý sýfýrlandýðýnda kontrol panelinde
iþareti yanýp söner ve vizördeki enstantane
göstergesinde
veya
görüntülenir. Bu durumda, çekim yapmaya
devam edebilmek için fotoðraf silmeniz,
yeni bir bellek kartý takmanýz veya resim
kalite ve boyunu deðiþtirmeniz gerekir.

Rehber—Temel Çekim

2

Non-CPU Objektifler
Dijital Vari-Program modlarý ( modu dahil olmak üzere) yalnýzca CPU objektiflerle
çalýþýr. Non-CPU objektif takýldýðýnda makine çalýþmaz. Bkz “Seçimlik Aksesuarlar:
D70 Objektifleri” ( 183).
CR2 Piller
Kullanýlan pile baðlý olarak CR2 pil kullanýldýðýnda bazý durumlarda makinenin
kullanýlan poz sayýsýný güncellemesi daha uzun zaman alabilir.
Poz sayýsý göstergesinde

iþareti yanýp sönüyorsa bkz “Sorunlar” (

200).

Makine kapalýyken ekran
Makine içinde pil ve bellek kartý varken kapatýldýðýnda
kontrol panelinde kalan poz sayýsý görüntülenmeye
devam eder.
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3
Adým 3—Makine Ayarlarý
Rehber—Temel Çekim

Mod düðmesi
konumundayken, makine ayarlarý çoðu çekim durumuna
en uygun þekilde otomatik olarak gerçekleþtirilir. Resim kalitesi, resim boyu,
duyarlýlýk ve çekim modu deðerlerini aþaðýdaki tabloda bulabilirsiniz. Bkz
“Çekim” ( 35).

Çekim modu
Duyarlýlýk yalnýzca ISO
düðmesine basýlýnca belirir.

Resim kalitesi

Resim boyu

Seçenek
Resim
kalitesi

Varsayýlan

Açýklama

Resimler kalite ve boy arasýnda bir denge kurularak 41–
NORM
42
(JPEG Normal) çekilir. Normal çekimlere uygundur.

Resim
boyu

L
(Geniþ)

Duyarlýlýk

200

Duyarlýlýk (film hýzýnýn dijital karþýlýðý) yaklaþýk 200 46–
ISO’ya denktir.
47

Çekim
modu

(Tek kare)

Deklanþöre her basýlýþta yalnýzca tek bir kare resim 62–
çekilir.
63
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Resimlerin boyu 3,008 × 2,000 pikseldir.

43–
45

4
Adým 4—Çerçevelendirin
Bir netleme modu seçin ve çerçevelendirin.

4

Rehber—Temel Çekim

4

DC IN

.1 Otofokus seçin
Netleme modu seçicisinin AF (otofokus)
konumunda olmasýna dikkat edin. Bu
ayarda deklanþöre yarým basýldýðýnda
makine otomatik olarak netleme yapar.
Ancak netleme saðlandýktan sonra çekim
gerçekleþebilir.

VIDEO
OUT

.2 Çerçevelendirin
Ellerinizin
sallanmasýndan
(makine
sarsýntýsýndan) kaynaklanan bulanýklýklarý
engellemek için makineyi iki elinizle sýkýca
tutun ve dirseklerinizi gövdenize yaslayýn.
Makinenin tutacak yerini sað elinizle
kavrayýp, sol elinizle gövdeyi veya objektifi
alttan destekleyin. Çekim için en uygun
duruþ dik bir gövdeyle, bir ayaðýn diðerinin
yarým adým önünde olmasýdýr.

Vizör kapsama oraný
Vizör gerçek resimde görüntülenecek alandan biraz daha az bir alaný (yatay ve
dikeyde yaklaþýk %95) gösterir.
Vizör netliði
Vizör, kiþisel görüþ farklýlýklarýna karþý diyoptri
ayarýna sahiptir. Vizör netliðini ayarlamak için
diyoptri ayar kolunu kaldýrýn ve vizördeki net alaný
iþaretleri yeterince keskinleþinceye kadar kaydýrýn.
Gerekirse ayar sýrasýnda vizör lastiðini çýkartabilirsiniz;
lastiði yeniden takarken yazýlý kýsmýn aþaðý gelmesine
dikkat edin.
Diyoptri ayarý –1.6 m–1 ile +0.5 m–1 aralýðýndadýr. Düzeltme mercekleriyle (ayrý olarak
satýlmaktadýr ( 190) Bunlarla –5 m–1 ile +3 m–1 arasýnda ayar mümkündür.
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5
Adým 5—Netleyin
Rehber—Temel Çekim

Deklanþöre yarým basýn. Makine kendisine en yakýn olan konunun bulunduðu
net alanýný otomatik olarak seçer (en yakýn konu önceliði;
140). Makine
konuya netlediðinde bip sesi duyulur ve seçili net alanýnýn rengi deðiþir (
8), vizördeki netlik göstergesi () tam yanar (aþaðýdaki tabloya bakýnýz).
Konu seçili net alanýný terk edecek þekilde hareket ederse, makine diðer net
alanlarýndan gelen bilgiye göre konuyu izler.

Net göstergesi


Açýklama
Konu netlendi (makine netlediðinde bip sesi duyulur).


(yanýp söner) Makine otofokus ile konuyu netleyemiyor.

Konu karanlýksa AF asist ýþýðý ( 72) otomatik olarak yanarak netlemeye
yardýmcý olur. Beþ net alanýndan hiçbirinde bulunmayan konularý netlemek
için netlik kilidini kullanýn ( 70). Makine otofokus ile sonuç alamadýýðýnda
ne yapýlmasý gerektiðini öðrenmek için “Otofokus ile Güzel Sonuç Almak” (
73) bölümüne baþvurun.
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5
Rehber—Temel Çekim

modunda deklanþöre yarým basýldýðýnda
makine enstantane ve diyaframý otomatik olarak,
ayarlar. Çekimden önce vizördeki enstantane ve
diyafram göstergelerini kontrol edin..Fotoðrafýn
fazla pozlanma olasýlýðý varsa vizörde
iþareti
görüntülenir. Bu durumda seçimlik Neutral
Density (ND) filtre kullanýn. Fotoðraf yetersiz
pozlanacaksa dahili flaþ otomatik olarak açýlýr ve
çekim sýrasýnda otomatik çakar.
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6
Adým 6—Resmi çekin
Rehber—Temel Çekim

Deklanþöre sonuna kadar yavaþça basýn.

Çekim
sonrasý
fotoðraf
bellek
kartýna
kaydedilirken, kart slot kapaðýnýn yanýndaki eriþim
lambasý yanacaktýr. Eriþim lambasý sönene kadar
kartý çýkartmaktan, makineyi kapatmaktan ve güç
kaynaðýný sökmekten ya da sökmekten kesinlikle
kaçýnýn. Bu durumda bellek kartýnýn çýkartýlmasý
veya elektriðin kesilmesi veri kaybýna neden
olmaktadýr.

���

�����������������������

������

Obtüratör Sesi
D70 elektronik (CCD) ve mekanik obtüratör kombinasyonuyla çalýþýr. Bu obtüratör film
kullanan makinelerdekinden biraz farklý bir prensibe sahiptir. Bunun sonucu olarak
belirli bir enstantaneden sonra (yüksek enstantaneye doðru) ayna ve deklanþörden
gelen sesin aralýðýnda azalma olmaz.
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Temel Ýzleme

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi

Kayýt
sýrasýnda

���

�����������������������

Düðmesi

������

Fotoðraflar bellek kartýna yazýlýrken
ekranda görüntülenir.

���

�����������������������

������

Son çekilen resmi görmek için
dilediðiniz zaman
düðmesine
basýn.

Fotoðraflarý kayýt sýrasýnýn tersine görmek isterseniz düðmenin üst bölümüne
basýn. Bellek kartýndaki fotoðraflar arasýnda hýzlý dolaþmak için çoklu
düðmenin üst veya alt kýsmýný basýlý tutun.
Ýstenmeyen fotoðraflarýn silinmesi
Ekranda görüntülenen fotoðrafý silmek için
düðmesine basýn. Onayýnýzý isteyen bir pencere
açýlýr. Fotoðrafý silerek izleme ekranýna dönmek
için çoklu düðmeyi kullanarak YES seçin ve
düðmesine basýn. Herhangi bir düðmeye basarak
silmeden çýkabilirsiniz.

���

Delete?
Yes
�����������������������

Yeniden çekim yapmak için
Ýzlemeyi sona erdirip çekim moduna dönmek için
deklanþöre yarým basýn.

������

düðmesine basýn veya
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Rehber—Temel Ýzleme

Fotoðraflar bellek kartýna yazýlýrken otomatik olarak ekranda görüntülenir.
Fotoðraflarý izlemek için
düðmesine basýn. Ekranda son çekilen fotoðraf
görüntülenir.

Dijital Vari-Programlar

Yaratýcý Fotoðrafçýlýk

Rehber—Dijital Vari-Programlar

D70 yedi farklý Dijital Vari-Program moduna
sahiptir. Bir sahne seçildiðinde, makine bu
sahneye uygun bütün ayarlar otomatik olarak
gerçekleþtirilir, siz de bu þekilde yalnýzca mod
düðmesini çevirerek daha yaratýcý fotoðraflar
çekebilirsiniz.
Dijital Vari-Programlar yalnýz CPU objektiflerle kullanýlabilir. Non-CPU objektif
takýldýðýnda deklanþör çalýþmaz. Bkz “Makine Ayarlarý” ( 182).
Oto
Þipþak çekimlerde kullanýn. Makine ayarlarý konu ve ýþýða
göre en canlý renk, doygunluk ve kontrastý elde eledek
þekilde otomatik gerçekleþtirilir.
• Flaþ ön perde senk ayarlýdýr. Diðer modlar seçilebilir (
96).
Portre
Ýnsan fotoðraflarý çekerken kullanýlýr. Ana konunuzu belirginleþtirmek için arka planý bulanýklaþtýrýr.
• Yumuþatma oraný ortamdaki ýþýk miktarýna baðlýdýr. Daha
iyi sonuç almak için tele objektif kullanýn veya konuyla
arkaplan arasýný açýn.
• Flaþ ön perde senk ayarlýdýr. Diðer modlar seçilebilir ( 96).
Manzara
Tüm resim, konunun uzaklýðýna bakýlmaksýzýn netlenmiþ olacaktýr.
• Geniþ bir manzara çekimi için geniþ açý bir objektif uygundur.
• Dahili Speedlight ve AF-asist ýþýðý, ortam ýþýðý yetersiz olsa
dahi otomatik olarak kapanýr.
Netleme
modu dýþýnda makineniz otomatik olarak en yakýn konunun bulunduðu net alanýna
otofokus yapar. Makine buradaki konuya netlediðinde bip sesi duyulur ( ayarý hariç),
seçili net alaný çerçevelendir ( 8), ve netlik kilitlenir. IfMakine netlemeden önce konu
seçili net alanýnýn dýþýna çýkarsa makineniz diðer net alanlarýndan gelen bilgiye göre
ayný konuyu netleyecektir.
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Spor
Spor modu hareketleri dondurmak için kullanýn. Hareket
dondurmak için gerekli olan hýzlý enstantane ayarlar.
•Deklanþör yarým basýlý tutulduðu sürece netleme devam
eder ve konu net alaný deðiþtirse de diðer alanlarda izlenir.
Makine netlemese de deklanþör basacak, çekim yapýalacaktýr; çekimden
önce vizördeki netlik () iþaretini kontrol edin.
•En iyi sonuç için tele objektif kullanýn. Telefoto objektiflerde sarsýntýnýn
önlenmesi için sehpa kullanýmýný öneririz.
• Dahili Speedlight ve AF-asist ýþýðý, ortam ýþýðý yetersiz olsa dahi otomatik
olarak kapanýr.
Gece manzarasý
Yavaþ enstantanede, düþük ýþýklý resimlerde görülen
kumlanma ve renksizlik ortadan kaldýrýlýr ve güzel gece
manzaralarý yaratýlýr.
•Makinanýn sallanmasýný önlemek için tripod, uzaktan
kumanda veya self-timer kullanýn. 1 sn’den yavaþ enstantanelerde
kumlanmayý önlemek için kumlanma azaltýcý iþlevi kullanýn ( 133).
•Gece manzarasý içeren portrelerde modunu kullanýn.
•Dahili Speedlight ve AF-asist ýþýðý, ortam ýþýðý yetersiz olsa dahi otomatik
olarak kapanýr.
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Rehber—Dijital Vari-Programlar

Yakýn çekim
Bu modu yakýn nesnelerin fotoðraflarýný çekerken kullanýn.
Bulanýk bir arka plan ve belirginleþtirilmiþ bir ana konu
saðlar. Çiçek veya böcek gibi konularýn yakýn çekimleri için
çok uygundur.
•Merkez netleme alaný otomatik olarak seçilecektir. Baþka
bir alan seçilebilir.
•Bazý çekim durumlarýnda, yavaþ bir enstantane seçilir. Makinanýn sallanmasýný önlemek için tripod, uzaktan kumanda veya self-timer kullanýn.
•Daha profesyonel kullanýmlarda Micro-Nikkor objektif önerilmektedir.
•Flaþ ön perde senk ayarlýdýr. Diðer modlar seçilebilir ( 96).

Rehber—Dijital Vari-Programlar

Gece Portresi
Yetersiz ýþýkta çekilen portrelerde konuya arka plan arasýnda
ýþýk dengesi saðlar. Flaþ kullanýlsa dahi portre daha doðal
görünür.
•Makinanýn sallanmasýný önlemek için tripod, uzaktan
kumanda veya self-timer kullanýn. 1 sn’den yavaþ enstantanelerde
kumlanmayý önlemek için kumlanma azaltýcý iþlevi kullanýn ( 133).
•Portre içermeyen gece manzaralarýnda modunu kullanýn.
•Flaþ yavaþ senk olarak ayarlanýr. Baþka bir mod seçilebilir ( 96).

Pozlama Uyarýsý
Makinenin pozlama aralýðý sýnýrlarý aþýldýðýnda kontrol paneli ve vizörde aþaðýdaki
iþaretlerden biri görüntülenir:
Gösterge

Açýklama
Konu fazla parlak. Seçimlik ND filtre kullanýn.
Konu fazla karanlýk. Duyarlýlýðý yükseltin (ISO denkliði;

46).

Renk Aralýðý
Dijital Vari-Program modunda çekieln resimler sRGB renk aralýðýnda kaydedilir.
Self-Timer ve Uzaktan Kumanda Modlarý
Self-timer ve uzaktan kumanda modlarý fotoðrafçýnýn kendi fotoðrafýný çekebilmesini
veya deklanþöre basýldýðýnda oluþan sarsýntýdan dolayý fotoðraflarýn bulanýk çýkmasýný
engellemeyi saðlar. Varsayýlan ayarlar geçerliyken self-timer deklanþöre basýldýktan
sonra çekime kadar on saniye kadar geri sayar. Ayrýntýlar için bkz “Çekim: Self-Timer”
( 105). Seçimlik ML-L3 uzaktan kumandayla anýnda veya iki saniye gecikmeyle
makinenizi uzaktan da çalýþtýrabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz “Çekim: Uzaktan Kumanda
Kullanýmý” ( 107).
P, S, A, ve M Modlarý
modu ayarlarý dýþýnda, makinenizde bulunan P, S, A,
ve M modlarý enstantane, diyafram, beyaz ayarý, resim
düzeltme ve poz düzeltme gibi farklý ayarlarda tam
kontrol saðlamanýzý saðlamaktadýr. Ayrýntýlar için bkz
“Çekim” ( 35).
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Makine Mönüleri
39–40

Çekim
Ayrýntýlar

Resim Kalitesi ve Boyu
41–45
Duyarlýlýk (ISO Denkliði)
46–47

“Rehber: Çekim” bölümünde en sýk kullanýlan
ayarlarla çekimin aþamalarý gösterilmiþti. Bu
bölümdeyse hangi þartlarda hangi ayarlarýn nasýl
gerçekleþtirildiði anlatýlmaktadýr.

Beyaz Ayarý
48–55
Resim Düzeltme
56–61
Çekim Modu Seçimi
62–63
Netleme
64–74
Pozlama
75–93
Flaþlý Çekim
94–104
Self-Timer Modu
105–106
Uzaktan Kumanda Kullanýmý
107–110
Ýki Düðmeli Sýfýrlama
111
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Çekim Seçenekleri Ne Zaman Kullanýlmalý
Çekim

Þemada bu bölümdeki çekim ayarlarýnýn hangi durumlarda kullanýlmasý
gerektiði gösterilmiþtir.
Fotoðraflar büyüyünce grenleniyor?
Resimler e-posta için çok büyük?
Bellek kartýna daha fazla resim
kaydetmek istiyorum?

Çekim çok gecikiyor?
Resimler net deðil?

Kendi portremi çekmek istiyorum?
Sarsýntý yüzünden fotoðraflar bulanýk?

Varsayýlan deðerlerde çekim için?
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Resim Kalitesi ve Boyu ( 41–45)
Büyütülecek fotoðraflarda daha
büyük boy ve iyi kalite, elektronik
olarak daðýtýlacak resimlerde veya
bellek kartýnda yer kazanmak
için küçük boy ve düþük kalite
ayarlarýný seçin.
Çekim Modu ( 62–63)
Tek bir kare mi sürekli mi çekim
yapacaðýnýzý belirleyin.
Netleme ( 64–74)
Öenmli olan netlik mi, çekim hýzý
mý belirleyin. Net alaný seçimi
yöntemini ve netleme otomatik mi
manüel mi?
Self-Timer ( 105–106)
Deklanþöre basýldýktan sonra geri
sayýmla çekim.
Uzaktan Kumanda (
Uzaktan
makine
çekim.
Ýki Düðmeli Sýfýrlama (
Çekim
ayarlarýný
deðerlerine döndürün.

107–110)
denetimiyle
111)
varsayýlan

Fotoðraflar donuk ve cansýz?

Resim mavi veya kýrmýzý aðýrlýklý?
Renkler doðal deðil?

Beyaz Ayarý ( 48–55)
Beyaz ayarýný doðal renkler
oluþturacak þekilde ayarlayýn.
Basamaklama ( 87–93)
Seçili poz, flaþ veya beyaz ayarýný
otomatik basamaklayarak birden
fazla resim çekin.

Konu fazla parlak?

Ölçüm ( 75)
Makinenin
pozlamayý
yapacaðýný belirleyin.

nasýl

Pozlama Modu ( 76–83)
Enstantaneyi (CCD ne süreyle
ýþýða maruz kalacak) ve diyaframý
(ýþýðýn makineye girdiði aralýk)
farklý etkilere uygun olarak kendiniz
ayarlayýn.
Konu fazla karanlýk veya ters ýþýk var?

Poz Düzeltme ( 86)
Makinenin seçtiði pozlama deðerini
deðiþtirin.

Duyarlýlýk ( 46–47)
Pozlama için gerekli hassasiyeti
saðlamak için ISO deðerini
yükseltin.

Flaþlý Çekim ( 94–104)
Karanlýk veya gölgeli konularý
çekerken makinenin dahili flaþýný
kullanýn.

Fotoðraflar bulanýk?
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Çekim

Resim Düzeltme ( 56–61)
Keskinlik, kontrast, renk aralýðý,
doygunluk ve renk ayarlarýný
ihtiyacýnýza göre düzeltin..

Çekim

Aþaðýdaki tablo temel çekimde ayarlarýn düzeltilmesinde izlenmesi gereken
sýrayý göstermektedir. Ýlerlemeden önce “Makine Mönüleri” ( 39) bölümünü
okumayý unutmayýn.
Fotoðraf nasýl kullanýlacak?
Resim Kalitesi ve Boyu.............................................................

41–45

Resim Düzeltme .......................................................................

56–61

Çekim Mönüsü .........................................................................

132–134

Iþýklandýrma nasýl?
Duyarlýlýk (ISO Denkliði)............................................................

46–47

Beyaz Ayarý ..............................................................................

48–55

Tek bir fotoðraf mý, fotoðraf serisi mi olacak?
Çekim Modu Seçimi.................................................................

62–63

Konu nedir, nasýl çerçevelendireceðim?
Netleme....................................................................................

64–74

Arka plan aydýnlatmasý fotoðrafýmda ne kadar önemli olacak?
Pozlama: Ölçüm.......................................................................

75

Enstantane mi daha önemli, diyafram mý?
Pozlama: Pozlama Modu .........................................................

76–83

Konum fazla parlak, fazla karanlýk veya yüksek kontrastlý mý?
Pozlama: Poz Düzeltme ...........................................................

86

Pozlama: Basamaklama ..........................................................

87–93

Flaþa ihtiyacým var mý?
Flaþlý Çekim..............................................................................

94–104

Seçimlik aksesuarlar: Seçimlik Flaþlar .....................................

186–189

Çekimi gecitirmem gerekir mi?
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Self-Timer Modu.......................................................................

105–106

Uzaktan Kumanda Kullanýmý....................................................

107–110

Makine Mönüleri

Temel Mönü Ýþlemleri

Bundan sonraki dört bölüm makine mönülerinden gerçekleþtirilen ayarlarý
içermektedir. Mönüleri görmek için makineyi açýn ve
düðmesine basýn.

Mönü Seçimi
Makinenizde dört ana mönü bulunur: izleme mönüsü, çekim mönüsü,
Özel Ayarlar mönüsü ve Ayar mönüsü. Mönü düðmesine basýldýðýnda son
kullanýlan mönü açýlýr. Baþka bir mönü seçmek için:
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Mönü seçeneði seçiliyken
düðmesine basýn.

2
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Mönüyü seçin.
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(Mönü iþaretini görmek için sol tuþa
basýn.)
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Ýmleci seçili mönü üzerine alýn.

Özel Ayarlar Mönüsü ( 161)
Özel Ayarlar mönüsü nomal olarak yalnýca R ile 9 arasý seçenekleri gösterir. Dilernirse
bütün seçenekler açýlabilir.
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Çekim—Makine Mönüleri
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Seçim
Çekim—Makine Mönüleri

To modify settings for an item in the current menu:

1
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Ayarýn üzerine gelin.

3
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Seçeneðin üzerine gelin.
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Seçenekleri açýn.

4
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Seçin.

• Seçim yapmadan bir önceki mönüye dönmek için çoklu düðmenin soluna
basýn.
• Bazý mönülerde seçimler alt mönülerden yapýlmaktadýr. Alt mönüden
seçim yapmak için Adým 3 ve 4 yinelenir.
• Bazý mönü ayarlarýna kayýt sýrasýnda veya bellek kartý yopkken
eriþilemeyebilir.
•
düðmesi çoklu düðmenin sað tuþuyla ayný iþlevi görür. Ancak bazý
durumlarda seçim yalnýzca
düðmesiyle gerçekleþtirilir.

Mönülerden Çýkmak Ýçin
Mönülerden çýkmak için
düðmesine basýn (bir seçeneðin üzerindeyken
düðmesine iki kez basmanýz gerekir). Mönülerden çýkmak için
düðmesine basabilir, ekraný veya makineyi kapatabilirsiniz. Mönüyü kapatýp
yeni çekime geçmek için deklanþöre yarým basýn.
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Resim Kalitesi ve Boyu

Etkin Bellek Kullanýmý

Resim kalitesi ve boyu birlikte fotoðrafýn bellek kartýnda ne kadar yer
kaplayacaðýný belirler.

D70 aþaðýdaki resim kalitesi seçeneklerini içerir (resim kalitesi, dosya
büyüklüðüne göre sýralanmýþtýr):
Seçenek
NEF (Raw)
(RAW)

AAçýklama

NEF

CCD’den gelen ham 12-bit veri CF karta sýkýþtýrýlmýþ Nikon
Electronic Image Formatýnda (NEF) kaydedilir.
Ýyi resim kalitesi. Büyütme ve büyük baskýlar
için uygundur.

Düþük
(1 : 4)

JPEG Normal
Normal resim kalitesi. Çoðu uygulama için
JPEG uygundur.
(NORM)

Orta
(1 : 8)

JPEG Basic
(BASIC)
NEF+JPEG
Basic
(RAW BASIC)

Düþük resim kalitesi. Web yoluyla veya
elektronik postayla daðýtýma uygundur

Yüksek
(1 : 16)

Sýkýþtýrma oraný

JPEG Fine
(FINE)

Format

Ýki resim kalitesi kaydedilir: biri NEF (RAW) resim ve diðeri
NEF+ Basic JPEG resim. Resim boyu ( 43) otomatik olarak L
JPEG seçilir; JPEG resim 3,008 × 2,000 piksel boyundadýr.

NEF (Raw) / NEF + JPEG
NEF resimler yalnýzca makinede veya Nikon Capture 4 versiyon 4.1 veya üzerinde
görüneülenebilir ( 191). NEF + JPEG Basic modunda çekilen resimler makinede
izlendiðinde yalnýzca JPEG resim görüntülenir. NEF + JPEG Basic modunda çekilen
resimler islindiðinde NEF ve JPEG resim birlikte silinir.
Dosya Ýsimleri
D70 ile çekilen fotoðraflar “DSC_nnnn.xxx” formunda isimlendirilerek resim dosyasý
olarak kaydedilir. nnnn, 0001 ile 9999 arasýnda sýralý ve otomatik olarak atanan
numara, xxx ise üç harflik dosya uzantýsýdýr:NEF fotoðraflar için “.NEF”, TIFF-RGB
fotoðraflar için “.TIF” ve JPEG fotoðraflar için “.JPG” ve Dust Off ref fotoðraflarý için
“NDF” ( 166). NEF + JPEG Basic modunda çekilen NEF ve JPEG doyslarýn ismi
aynýi uzantýlarý farklýdýr. Optimize image > Color mode > II (Adobe RGB) ayarýnda
çekilen resimlerin adý alt çizgiyle baþlar. Ör, “_DSC0001.JPG” ( 56).
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Çekim—Resim Kalitesi ve Boyu

Resim Kalitesi

Çekim—Resim Kalitesi ve Boyu

Resim kalitesini fonksiyon düðmesiyle veya çekim mönüsündeki Image
Quality seçeneðinden veya QUAL düðmesi ile ana kumandadan
ayarlayabilirsiniz.
Resim Kalitesi Mönüsü

1

Çekim mönüsünde Image quality ( 132)
yazýsýný seçin ve çoklu düðmenin saðýna
basýn.

2

Dilediðiniz seçeneði bulun ve saða basarak
seçimi etkinleþtirip çekim mönüsüne dönün.

QUAL Düðmesi
Ekran kapalýyken resim kalitesini QUAL
düðmesine basýp ana kumandayý çevirerek de
deðiþtirebilirsiniz. Resim kalitesi kontrol panlinde
görüntülenir:
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Resim Boyu

Seçenek

Boy (piksel)

200 dpi baský boyutu (yaklaþýk)

L (3008×2000) 3,008 × 2,000

38 × 25 cm (15” × 10”)

M (2240×1488) 2,240 × 1,488

28 × 19 cm (11” × 7.5”)

S (1504×1000) 1,504 × 1,000

19 × 13 cm (7.5” × 5”)

Resim boyu çekim mönüsündeki Image size seçeneðiyle veya QUAL
düðmesine basýlýp alt kumanda çevrilerek ayarlanabilir. Resim kalitesi
olarak NEF (Raw) veya NEF+JPEG Basic seçildiðinde deðiþtirilemez.
Makineyle verilen yazýlýmda veya Nikon Capture 4 sürüm 4.1 veya
üzerinde açýldýðýnda, NEF resimler 3,008 × 2,000 piksel boyundadýr. Resim
kalitesinde NEF+JPEG Basic seçiliyken ( 41), JPEG resimlerin boyu
sabit L (3,008 × 2,000 piksel) ayarda kalýr.
Resim Boyu Mönüsü

1

Çekim mönüsünde Image Size (
132)
seçin ve çoklu düðmenin saðýna basýn.
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2

Dilediðiniz seçeneði bulun ve saða basarak
seçimi etkinleþtirip çekim mönüsüne dönün.
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Resim boyu piksel sayýsýyla ölçülür. Küçük sayýlar, elektronik posta ve web
yoluyla daðýtýlamaya uygun küçük dosya oluþturur.Tersine büyük resimler
ise grenlenmeden basýlabilir. Dosya boyuna karar verirken bellek kartýndaki
boþ alaný ve kullaným amacýnýzý düþünün.

Çekim—Resim Kalitesi ve Boyu

QUAL Düðmesi
Ekran
kapalýyken
resim
boyunu
QUAL
düðmesine basýp alt kumandayý çevirerek de
deðiþtirebilirsiniz. Resim boyu kontrol panelinde
görüntülenir:
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Bellek Kartý Kapasiteleri ve Resim Kalitesi/Boyu

Resim Kalitesi

Resim Boyu

Dosya Büyüklüðü*

Resim Sayýsý*

Önbellek†

NEF (Raw)

—

5.0 MB

23

4

L

2.9 MB

73

9

M

1.6 MB

130

7

S

0.8 MB

279

19

L

1.5 MB

144

12

M

0.8 MB

253

7

S

0.4 MB

528

27

L

0.8 MB

279

19

JPEG Basic

M

0.4 MB

481

7

S

0.2 MB

950

49

NEF+JPEG

L‡

5.8 MB **

21

4

JPEG Fine

JPEG Normal

Tüm sayýlar yaklaþýk deðerlerdir. JPEG resimlerin boyu sahneye göre deðiþir.
Bellek kartýnýn alabildiði maksimum resim sayýsý.
‡
JPEG resmin boyu L ayarýnda sabittir. Makineyle verilen yazýlýmda veya Nikon
Capture 4 sürüm 4.1 veya üzerinde açýldýðýnda, NEF resimler 3,008 × 2,000 piksel
boyundadýr.
**
NEF (RAW) ve JPEG resimlerin toplam büyüklüðü.
*
†

Yüksek Kapasiteli Bellek Kartlarý
Bellek kartýnda bin veya üzerinde resim çekilebilecek
kadar boþ alan bulunuyorsa , poz sayacý göstergesinde
kalan poz sayýsý alttaki yüzlük deðere yuvarlanarak,
bin üzerinden görüntülenir (örneðin en az 1260 poz
kalmýþsa sayaç 1.2 K gösterir).
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Çekim—Resim Kalitesi ve Boyu

Tabloda 256MB bellek farklý kalite ve boy kombinasyonalrýnda kaç fotoðraf
çekilebileceði gösterilmektedir.

Duyarlýlýk (ISO Denkliði)

Iþýða Daha Hýzlý Yanýt Vermek Ýçin

Çekim—Duyarlýlýk (ISO Denkliði)

“Duyarlýlýk” film hýzýnýn dijital karþýlýðýdýr. Duyarlýlýk ne kadar yüksekse,
pozlama için o kadar az ýþýk gerekir ve daha kýsýk diyafram ve yüksek
enstantane kullanýlabilir.
Duyarlýlýk ISO 200 ve ISO 1600 denklikleri arasýna 1/3 EV basmaklarla
ayarlanabilir. Duyarlýlýk ISO düðmesiyle ya da çekim mönüsündeki ISO
seçeneðiyle ayarlanabilir.
ISO Mönüsü

1

Çekim mönüsünde ISO (
132) yazýsýný
seçin ve çoklu düðmenin saðýna basýn.
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2

Dilediðiniz seçeneði bulun ve saða basarak
seçimi etkinleþtirip çekim mönüsüne dönün.
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Duyarlýlýk
Duyarlýlýk yükseldikçe resimlerdeki rastlantýsal daðýlýmlý parlak pikseller olan
“kumlanma” oluþumu da çoðalmaktadýr.
5—ISO Auto ( 142)
Kullanýcý Ayarý 5’te (ISO Auto) ON seçildiðinde, makine optimum pozlama için en
uygun duyarlýlýðý otomatik olarak ayarlar.
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Çekim—Duyarlýlýk (ISO Denkliði)

ISO Düðmesi
Ekran kapalýyken duyarlýlýðý ISO düðmesine basýp
alt kumandayý çevirerek de deðiþtirebilirsiniz.
Duyarlýlýk kontrol panelinde görüntülenir.
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Beyaz Ayarý

Gerçek Renkler

Çekim—Beyaz Ayarý

Nesnelerden yansýyan renk, üzerinde düþen ýþýðýn ýsýsýna göre deðiþir. Ýnsan
beyni ýþýk kaynaðýndaki deðiþikliklere adapte olabilmektedir, bu þekilde beyaz
nesneler gölgede de olsa, güneþ altýnda da olsa, sarý ýþýkta da olsa hep
beyaz görürüz. Ancak film kullanan makinelerdeki filmden farklý olarak, dijital
fotoðraf makineleri bu iþlemi, CCD’den gelen bilgileri ýþýk kaynaðý rengine
göre iþleyerek taklit edeilmektedir. Bu iþleme “beyaz ayarý” adý verilir. Doðal
renkler elde etmek için, A, P, S ve M modlarýndan birinde çekim öncesinde
ýþýk kaynaðýna uygun beyaz ayarýný seçin. Aþaðýdaki seçeneklerden biri size
uygun olacaktýr:
Yaklaþýk Renk
Isýsý*
Seçenek

Açýklama

Oto

3,500–
8,000 K

Makine renk ýsýsýný 1,005 piksel RGB algýlayýcý
ve CCD ile ölçer ve otomatik olarak beyaz ayarý
yapar. En iyi sonucu almak için G veya D tip
objektif kullanýn. SB-800 ve 600 Speedlight
flaþlarla, beyaz ayarý flaþýn patladýðý andaki ýþýk
þartlarýna göre otomatik gerçekleþir.

Tungsten

3,000 K

Sarý ýþýkta kullanýn.

Flüoresan

4,200 K

Flüoresan ýþýkta kullanýn.

Günýþýðý

5,200 K

Direkt günýþýðý alan konular için kullanýn.

Flaþ

5,400 K

Dahili flaþ da dahil olmak üzere tüm Nikon
Speedlight flaþlarla kullanýn.

Bulutlu

6,000 K

Bulutlu havalarda dýþarýda kullanýn.

Gölge

8,000 K

Günýþýðýnda gölgede kullanýn.

Özel ayar

—

Ortam ýþýk ýsýsýný ölçüm için beyaz veya gri kartla
kullanýn.( 52).

* Ýnce ayar: 0.

Hemen hemen bütün ýþýk kaynaklarýnda otomatik ayar kullanmanýzý öneririz.
Ýstediðiniz sonucu alamýyorsanýz, yukarýdaki beyaz ayarý seçeneklerinden
birini kullanabilir veya beyaz ayarýný ortama göre yaptýrabilirsiniz.
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Beyaz ayarýný çekim mönüsünde White bal. seçeneðinden veya WB
düðmesine basýp ana kumandayý çevirerek deðiþtirebilirsiniz.

1

Çekim mönüsünde White bal. (
132)
yazýsýný seçin ve çoklu düðmenin saðýna
basýn.
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2

Dilediðiniz seçeneði bulun ve saða basarak
seçimi etkinleþtirip çekim mönüsüne dönün.
Preset seçildiðinde seçeneklerin bulunduðu
bir mönü açýlýr ( 52). Diðer durumlardaysa
ince beyaz ayarý ekraný görüntülenir ( 50).
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WB Düðmesi
Ekran kapalýyken beyaz ayarýný WB düðmesine
basýp alt kumandayý çevirerek de deðiþtirebilirsiniz.
Beyaz ayarý kontrol panelinde görüntülenir.

Senk kablosuyla baðlanan Speedlight Flaþlar
Seçimlik bir flaþý senkronizasyon kablosuyla baðlamak için AS-15 flaþ kýzaðý kullanýrken,
makine otomatik (A) modda doðru beyaz ayarý yapamayabilir.Beyaz ayarýný Flash
(flaþ) konumuna alýn ve ince beyaz ayarý yapýn ya da özel ayar gerçekleþtirin.
12—BKT Set ( 146)
Kullanýcý Ayarý 12’de (BKT set) WB bracketing seçiliyken deklanþöre her basýlýþta
beyaz ayarý basamaklanmýþ birkaç resim birden kaydedilir.
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The White Balance Menu

Ýnce Beyaz Ayarý
Çekim—Beyaz Ayarý

Preset dýþýndaki seçeneklerde beyaz ayarýný, ýþýk kaynaðýna göre düzeltmek
veya fotoðrafta “sýcak” ya da “soðuk” etki yaratmak için ince ayarla
deðiþtirebilirsiniz. Deðerin yükseltilmesi resme daha mavi bir hava verir
ve sarý veya kýrmýzý aðýrlýklý resimlerin düzeltilmesinde de kullanýlýr. Ayar
düþürüldüðündeyse resim biraz daha sarý veya kýrmýzý olacaktýr, fotoðraftaki
maviliði düzeltmek için kullanýlabilir. +3 ile –3 arasýnda bir basamaklýk
aralýklarla ince ayar yapýlabilir. Fluorescent dýþýndaki modlarda basamaklar
10 mired deðerindedir.
Ýnce beyaz ayarýný çekim mönüsünde White bal. seçeneðinden veya WB
düðmesine basýp alt kumandayý çevirerek yapabilirsiniz. ±0 dýþýndaki
ayarlarda kontrol panliende
iþaret görüntülenir.
Beyaz Ayarý Mönüsü

1

Beyaz ayarý mönüsünden (
49) Preset
dýþýnda bir ayar seçin ve saða basýn.
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2

Dilediðiniz seçeneði bulun ve saða basarak
seçimi etkinleþtirip çekim mönüsüne dönün.
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Renk Isýsý
Bir ýþýk kaynaðýnýn algýlanan rengi bakana ve diðer þartlara göre deðiþkenlik gösterir.
Renk ýsýsý, bir ýþýk kaynaðýnýn rengini ölçmekte kullanýlan ve ayný dalga boyunda bir
nesnenin ýþýk sçacak kadar ýsýtýlmasý için gereken ýsýya dayanan objektif bir ölçüdür.
5,000–5,500 °K yakýnlarýndaki renk ýsýsýna sahip ýþýk kaynaklarý beyazlaþýrken, tungsten
ampul gibi daha düþük renk ýsýsýna sahip ýþýk kaynaklarý daha sarý veya kýrmýzýdýr.
Yüksek renk ýsýsýna sahip ýþýk kaynaklarýysa mavi görünür.
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WB Düðmesi
Ekran kapalýyken ince beyaz ayarýný WB’ye basýp
alt kumandayý çevirerek de deðiþtirebilirsiniz.
Oran kontrol panelinde görüntülenir.

Ýnce Ayar ve Renk Isýsý
A (oto) dýþýndaki ayarlarda yaklaþýk renk ýsýlarý aþaðýda verilmiþtir (renk ýsýsý deðeri
colormetrelerin verdiði ayardan deðiþik olabilir):
Incandescent Fluorescent*

Direct
sunlight

Flash

Cloudy
(daylight)

Shade
(daylight)

+3

2,700 K

2,700 K

4,800 K

4,800 K

5,400 K

6,700 K

+2

2,800 K

3,000 K

4,900 K

5,000 K

5,600 K

7,100 K

+1

2,900 K

3,700 K

5,000 K

5,200 K

5,800 K

7,500 K

±0

3,000 K

4,200 K

5,200 K

5,400 K

6,000 K

8,000 K

–1

3,100 K

5,000 K

5,300 K

5,600 K

6,200 K

8,400 K

–2

3,200 K

6,500 K

5,400 K

5,800 K

6,400 K

8,800 K

–3

3,300 K

7,200 K

5,600 K

6,000 K

6,600 K

9,200 K

* Makinenin ölçtüðü renk ýsýsý, kelvinmetreyle ölçülen renk ýsýsýndan farklý olabilir.

Fluorescent ayarýndaki basamaklar, düþük ýsýlý stadyum lambalarýndan yüksek ýsýlý merkür
lambalarýna kadar çok farklý ýsýlarda flüoresan ýþýk kaynaðý olmasý nedeniyle biraz geniþ
tutulmuþtur.

“Mired”
Düþük renk ýsýlarýnda, ýsýda gerçekleþen deðiþiklikler, yüksek ýsýlardakinden çok
daha büyük bir fark yaratmaktadýr. Örneðin, 6000 K deðerinde 100 Kelvinlik bir
deðiþim renklerde deðiþikliðe neden olmazken, ayný deðiþim 3000 K deðerinde
gerçekleþtiðinde büyük bir renk farký yaratýr. Renk ýsýsýnýn tersinin 10 6 ile çarpýlmasýyla
elde edilen Mired, bu tip deðiþimleri göz önüne alan bir renk ýsýsý ölçüsüdür ve özellikle
renk ýsýsý düzelten filtrelerde kullanýlýr. Ör:
• 4000 K – 3000 K (1000 K’lýk fark) = 83 mired
• 7000 K – 6000 K (1000 K’lýk fark) = 24 mired
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Özel Beyaz Ayarý
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Özel (preset) beyaz ayarý karýþýk veya çok
renkli ýþýk kaynaklarý altýnda çekim yaparken
kullanýlýr. Özel beyaz ayarý iki farklý yöntemle
gerçekleþtirilebilir:
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Yöntem

Açýklama

Beyaz ayarý
ölçümü

Sonuç fotoðrafta kullanýlacak ýþýk altýna beyaz veya nötr gri konu
konarak makineyle beyaz ayarý ölçülür.

Varolan
fotoðraftan
kopya

Daha önce D70 tarafýndan çekilmiþ bir resimden beyaz ayarý deðeri
kopyalanýr (dilenirse Nikon Capture 4 sürüm 4.1 veya üzerinde
deðiþtirilmiþ ayarlar da RAW resimlerden kopyalanabilir).

Makineniz yalnýzca tek bir özel beyaz ayarýný bellekte tutabilmektedir. Yeni
bir ölçüm yapýldýðýnda veya yeni deðer kopyalandýðýnda eski deðer silinir.
Otomatik olarak özel beyaz ayarý ölçümü için Preset mönüsünde Measure
seçin.
Beyaz Ayarý Deðerinin Ölçülmesi

1

Iþýðýn altýna, fotoðrafta kullanacaðýnýz nötr gri kartý veya düz beyaz kaðýdý
koyun. Stüdyo ortamýnda referans nesnesini grileþtirmek için %18lik
difüzyon paneli kullanýn.

2

Preset mönüsünden Measure seçin ( 55)
veya WB düðmesine basýp ana kumandayý
kontrol ekranýnada
görüntülenene
kadar çevirin. Son girilen özel beyaz ayarý
görüntülenir. Ölçüm yapýlmadýysa Dir.
sunlight karþýlýðý 5,200 K seçilir.

Beyaz Ayarý Ölçümü
Özel beyaz ayarý yalnýzca P, S, A, ve M pozlama modlarýnda ölçülebilir. Bu modlarda
pozlama bir EV düzeltilerek uygun pozlama saðlanýr. M modunda en iyi sonuç pozlama
elektronik analog poz göstergesinde ±0 EV iþareti görüntülendiðinde elde edilir.
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WB düðmesinden elinizi kaldýrýn ve kontrol
panelinde
iþareti yanýp sönene kadar
yeniden basýn. Kontrol panelinde ve vizördeki
poz sayacýnda
iþareti de yanýp söner.

4

Referans nesnesi vizörü tam kaplayacak
þekilde çerçevelendirme yapýn ve beyaz ayarý
ölçümünü tamamlamak için deklanþöre tam
basýn. Deklanþör çalýþacak ancak fotoðraf
çekilmeyecektir; beyaz ayarý makine konuya
tam netlemese dahi ölçülebilir.

Çekim—Beyaz Ayarý

3

Beyaz ayarýný ölçmeden çýkmak için WB
düðmesine basýn.

5

Makine bir beyaz ayarý ölçümü yapabildiyse,
iki saniye süreyle kontrol panelinde
ve vizörde
yazýlarý yanýp sönecektir.
Çekim moduna dönmek için deklanþöre yarým
basýn veya ölçümlerin kapanmasýný bekleyin.
Makine beyaz ayarý için doðru bir ölçüm
gerçekleþtiremediðinde, kontrol panelinde ve
vizörde
iþareti yanýp söner. Adým
4’e dönün ve yeniden deneyin.
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Bir fotoðraftan beyaz ayarý almak için
Bellek kartýndaki bir fotoðrafýn beyaz ayarý deðerini kopyalamak için beyaz
ayarý mönüsünü açýn ( 49) ve aþaðýdakileri uygulayýn:

1

2
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Preset seçin.

3

������

Seçenekleri açýn.

4
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Use photo seçin.

Kaynak resim seçimine girin. *

* Ekrandaki resmin beyaz ayarýný kopyalamak için Adým 11’e geçin. Herhangi bir
fotoðraf yoksa beyaz ayarý 5,200 K (Dir. sunlight) olarak ayarlanýr.

5

6
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Select image seçin.

7
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Klasörü seçin.
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Klasör listesini açýn.
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8
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Kalsördeki resimleri açýn.

10
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Resmin üzerine gelin. †

Resmi seçin.

† Baþka makineler tarafýndan çekilen resimler de görüntülenir ancak kopyalama için
yalnýzca D70 tarafýndan çekilen resimler seçilebilir.
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This image seçin.

Seçili resmin beyaz ayarýný
kopyalayýn. ‡

‡ Baþka bir resim seçmek için Adým 5–12 arasýný yineleyin.

Özel beyaz ayarý için etkin deðerin kullanýlmasý
Özel beyaz ayarýyla ölçülmüþ deðeri kullanmak için:

1

Beyaz ayarý mönüsünden Preset (
seçin ve çoklu düðmenin saðýna basýn.

2

Measure seçin ve çoklu düðmenin saðýna
basýn. Ölçülen deðer seçilir ve çekim moduna
dönülür

49)

����������
�������������
�����
������
�����
������
������
�������

���

���������

55

Çekim—Beyaz Ayarý

9

Resim Düzeltme

Resmi Ýyileþtirmek Ýçin

Çekim—Resim Düzeltme

Bir Dijital Vari-Program modu seçildiðinde makineniz sahne özelliklerine
göre kenarlarý, renkleri otomatik olarak düzeltir. P, S, A, ve M modlarýnda
resmi sahne özelliklerine ve kullaným amacýna uygun olarak düzeltmek
için Normal, Vivid, Sharp, Soft, Direct Print, Portrait, veya Landscape
seçebilirsiniz. Keskinleþtirme, kontrast, renk sadakati, doygunluk ve renk
deðerleri kullanýcýnýn amacýna uygun olarak düzeltilir.
Seçenek

Açýklama

Normal
N
(varsayýlan) Çoðu durum için önerilir.
VI Vivid

Daha parlak kýrmýzý, yeþil ve maviler için kontrasti doygunluk ve
keskinlik düzeltilir.

SH Sharp

Kenarlar keskinleþir.

SF Soft

Kenarlar yumuþar. Portre konularýnýn arka plan yumuþaklýðý
ve doðallýðýnýn korunmasýnda ve ileride bilgisayarda
keskinleþtirilecek resimlerde kullanýlmasýný öneririz.

DP

D i r e c t Direkt USB baðlantýsýyla basýlacak ( 175) resimlerde kullanýn.
Resimler büyütüldüðünde dahi keskin ve net görünür.
Print

PO Portrait

Portrelerde arka planý yumuþatýp, ayrýntýlarý uçururken, konunuzun
teninin doðal dokusunu korur.
Daha parlak yeþil ve mavilerden oluþan manzaralar için doygunluk

LA Landscape
ve keskinliði arttýrýr.

Custom

Keskinlik, kontrast, renk sadakati, doygunluk ve renk ayarlarý
gerçekleþtirilir ( 57).

Custom Dýþýndaki Ayarlar
Custom dýþýndaki ayarlarda:
• Fotoðraflar etkin çekim koþullarýna uygun olarak iþlenir. Ayný sahnedeki çekimlerinde
dahi sonuçlar pozlama ve konunun çerçeve içerisindeki konumuna göre deðiþebilir.
Ayný deðerlerleb bir seri çekim yapmak için Custom seçin ve Sharpening ve Tone
comp. için Auto seçmeden ayarlarý elle girin.
• Fotoðraflar sRGB renk aralýðýna göre kaydedilir. Custom seçildiðinde renk aralýðýný
Color mode mönüsünden belirleyebilirsiniz ( 59).
• Daha iyi sonuç almak için G veya D objektif kullanýn.
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Resim düzeltme seçeneði seçmek için:
Çekim mönüsünde Optimize image (
seçin ve saða basýn.

2

Ýstediðiniz seçneðin üzerine gelin ve saða
basýn. Custom seçildiðinde bir ayar mönüsü
açýlacaktýr. Diðer bütün durumlarda çekim
mönüsü görüntülenir.

132)
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Resim Düzeltme Seçeneklerinin Özelleþtirilmesi
Ayrý ayrý keskinlik, kontrasti renk sadakati, doygunluk ve renk ayarý yapmak
için Custom seçin.
Kenarlarýn Keskinleþtirilmesi: Sharpening
Fotoðraf çekimi sýrasýnda, makine koyu ve açýk alanlarý belirginleþtirerek
resmi daha keskin gösteren otomatik bir iþlem uygular. Sharpening
mönüsü bu keskinleþtirme iþlemini kontrol etmenizi saðlamaktadýr.
Seçenek

Açýklama

Auto
(varsayýlan)

Makine keskinliði, konuya ve diðer makine ayarlarýna göre
otomatik olarak ayarlar. Uygulanan keskinlik düzeyi her
çekimde deðiþir. En iyi sonucu almak için D veya G tip objektif
kullanýn.

Normal

Bütün fotoðraflara ayný standart keskinleþtirme uygulanýr.

Low

Standarttan daha düþük keskinleþtirme uygulanýr.

Medium low

Standarttan çok az daha düþük keskinleþtirme uygulanýr.

Medium high Standarttan çok az daha yüksek keskinleþtirme uygulanýr.
High

Standarttan daha yüksek keskinleþtirme uygulanýr.

None

Keskinleþtirme uygulanmaz.
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Kontrast Ayarý: Tone Comp.
Fotoðraflar bellek kartýna kaydedilirken, ton daðýlýmýný düzelterek kontrastý
artýran bir iþlemden geçer. Ton düzeltme iþlemi, orijinal resimdekiyle sonuç
fotoðraftaki ton daðýlýmlarý arasýndaki iliþkiyi gösteren eðriler doðrultusunda
uygulanýr. Tone Comp. mönüsü seçenekleri kullanýlacak ton eðrisini
seçebilmenizi saðlar.
Seçenek

Açýklama

Auto
(varsayýlan)

Makine en uygun ton telafisi eðrisini seçerek kontrastý
otomatik olarak ayarlar. Seçilen eðri fotðrafa göre
deðiþmektedir.
En iyi sonucu almak için D veya G tip objektif kullanýn.

Normal

Bütün fotoðraflara ayný standart eðri uygulanýr. Bu seçenek
parlak veya karanlýk, çoðu sahneye uygundur.

Bu eðri daha yumuþak fotoðraf yaratýr. Günýþýðýnda
Low contrast portrelerde parlak noktalarýn uçmasýný engeller.
Medium low

Normal’den biraz daha düþük kontrast.

Medium high Normal’den biraz daha yüksek kontrast.
Bu eðri, dumanlý manzara gibi düþük kontrastlý konularýn
High contrast ayrýntýlarýný vurgular.

Custom
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Nikon Capture 4 version 4.1 veya üzeri (ayrý satýlýr) yazýlýmýna
sahipseniz, kendi eðrinizi yaratabilir ve makinenize
yükleyebilirsiniz. Custom kullanýcýnýn berlirlediði eðrinin
uygulanmasýný saðlar. Makinede yüklü eðri bulunmadýðýnda
Normal eðrisi uygulanýr.

Seçenek

Açýklama

Ia (sRGB)
(varsayýlan)

Basýlacak veya düzeltilmeksizin olduðu gibi kullanýlacak
portreler
için
çok
uygundur.
Fotoðraflar
sRGB
renk aralýðýna göre düzenlenir.

II (Adobe RGB)

Fotoðraflar Adobe RGB renk aralýðýna göre düzenlenir. Bu
renk aralýðý sRGB’den daha geniþ bir gama sahiptir.
Bu
nedenle, sonradan düzenleme gerektiren stüdyo ve reklam
fotoðrafçýlýðýnda tercih edilir.

IIIa (sRGB)

Basýlacak veya düzeltilmeksizin olduðu gibi kullanýlacak doða
ve manzara fotoðraflarýna çok uygundur Fotoðraflar sRGB
renk aralýðýna göre düzenlenir.

Mod II
Mod II’de çekilen fotoðraflarý renk aralýðý destekli Adobe Photoshop veya benzeri
bir uygulamada açarken Adobe RGB renk aralýðýný seçin. Mod II resimlerin kayýt
sistemi Exif ve DCF tabanlý olsa da tamamen bu standartlara uymamaktadýr. Ev tipi
fotoðraf yazýlýlarýnýn, baský kiosklarýnýn ve ticari dijital minilablarla ExifPrint ile basýlacak
resimlerim çekiminde Mod Ia veya Mod IIIa kullanýlmasýný öneririz. ExifPrint hakkýnda
ayrýntýlý bilgi için fotoðraf laboratýnýzla konuþun veya yazýcýnýzýn kitapçýðýný okuyun.
Nikon Yazýlýmý
Fotoðraflarý bilgisayarda izlerken en iyi sonucu makinenizle birlikte verilen yazýlýmla
veya çalýþma sisteminize yardýmcý bir ek olan Nikon Capture 4 sürüm 4.1 veya
üzeri (ayrý satýlmaktadýr) yazýlýmlarýyla alabilirsiniz. Nikon Capture, her çalýþmanýn
baþýnda resim kalitesini deðiþtirmeksizin orijinaline sadýk kalarak NEF dosyalarý diðer
formatlara dönüþtürebilen tek yazýlýmdýr. D70 ile çekilen fotoðraflar verilen yazýlým
veya Nikon Capture 4 sürüm 4.1 veya üzerinde açýldýðýnda uygun renk aralýðý otomatik
olarak seçilir.
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Kulanýma Uygun Renkler: Color Mode
Nikon D70 dijital fotoðraf makineniz çeþitli renk modelleri sunmaktadýr. Renk
modelleri, renk röprodüksiyonunda kullanýlacak gamý belirler. Seçiminizi
sonuç fotoðrafýn ne þekilde kullanýlacaðýný dikkate alarak yapýn.

Canlýlýk Denetimi: Saturation
Saturation renklerin canlýlýðýný denetler.
Çekim—Resim Düzeltme

Seçenek

Açýklama

Normal
(varsayýlan) Normal canlýlýk. Çoðu duruma uygundur
Canlýlýk azalýr. Daha sonra bilgisayarda rötuþlanacak fotoðraflarda
Moderate kullanmanýzý öneririz.
Canlýlýk çoðalýr. Düzeltilmeden, olduðu gibi basýlacak fotoðraflarda
Enhanced canlýlýðý arttýrmak için kullanýn.

Renk Denetimi: Hue Adjustment
Renk kontrolü 3 ° basamaklarla –9 ° ile 9 ° arasýnda ayarlanabilir. Baþlangýç
rengi kýrmýzý olarak seçildiðinde renk denetimini 0 ° (varsayýlan deðer) üzerine
çýkardýðýnýzda sarýlýk artar ve 0 ° deðerinde kýrmýzý olan bölgeler sararacaktýr.
Deðer 0 ° altýna indiðindeyse mavilik artar ve 0 ° deðerinde kýrmýzý olan
bölgeler morarýr.

Renk
ýþýklardan farklý ölçülerde kullanarak oluþturur. Ýki renk ýþýðý karýþtýrýldýðýnda daha farklý
renkler elde edilmektedir. Örneðin, az miktarda yeþille karýþtýrýlan kýrmýzý, turuncu rengi
verir. Ayný oranda kýrmýzý ve yeþil karýþtýrýldýðýnda sarý, az miktarda kýrmýzý kullanýldýðýnda
limoni renk oluþur. Farklý miktarlarda kýrmýzý ve mavi karýþýmý farklý mor tonlarý verirken,
farklý oranlarda yeþil ve mavi karýþýmý turkuaz tonlarý yaratmaktadýr. (Karýþýma üçüncü
bir renk ýþýðý eklenmesi daha açýk renkler yaratýr ve üç ýþýk ayný oranda karýþtýrýldýðýnda
beyaz-gri aralýðýndaki tonlar elde edilir.
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Çekim—Resim Düzeltme

Özel Resim Düzeltme Seçeneklerinde Ayar
Optimize image mönüsünde Custom ( 57) seçildiðinde Adým 1’deki
mönü açýlýr.

Çekim Modu Seçimi

Tek Kare, Sürekli Çekim, Self-Timer, Uzaktan Kumanda

Çekim modu seçiminiz, makinenin fotoðrafý nasýl çekeceðini belirler: bir kere,
sürekli olarak veya deklanþöre basýldýktan bir süre sonra.
Çekim—Çekim Modu Seçimi

Mod

Açýklama

Single
frame

Makine deklanþöre tam basýldýðýnda tek bir fotoðraf çeker. Fotoðraf
kaydedilirken eriþim lambasý yanar; bir sonraki çekim önbellekte yeterli
alan açýlýr açýlmaz gerçekleþebilir.

Makine deklanþör basýlý tutulduðu sürece yaklaþýk saniyede üç kare
Continuous hýzýnda* çekim yapar.
Self-timer

Kendi resminizi çekmek veya sarsýntýyý önlemek için self-timer
kullanabilirsiniz ( 105).

Delayed
remote

Deklanþör yerine seçimlik ML-L3 uzaktan kumanda kullanýlýr. Makine
ML-L3 üzerindeki deklanþöre basýldýðýnda netleme yapar ve 2 sn
sonra resmi çeker (
107). Böylece uzaktan kumandayla kendi
portrenizi çekerken duruþunuzu düzeltecek zamanýnýz olur.

Quickresponse
remote

Deklanþör yerine seçimlik ML-L3 uzaktan kumanda kullanýlýr. Makine
ML-L3 üzerindeki deklanþöre basýldýðýnda netleme yapar ve netler
netlemez de resmi çeker ( 107). Sarsýntýyý önler ve ayný zamanda da
hýzlý çekim olanaðý saðlar.

* M modunda manüel netlemeyle, önbellek boþken 1⁄250 s
veya daha hýzlý enstantaneyle çekim hýzý. Önbellekte
kalan poz sayýsý seçili resim kalitesi ve boyuna baðlý
olarak deðiþir (bkz. saðdaki tablo). Önbellekte yeterli
yer açýlýr açýlmaz çekime devam edebilirsiniz.
Sürekli çekim modundaki bütün resimler, çekim
sýrasýnda mekine döndürülse dahi serinin ilk resminde
kullanýlan yönde (yatay veya dikey) çekilir. Örneðin, ilk
karesi yatay olarak çekilmiþse, çekim sýrasýnda makine
portre durumuna döndülmüþ olsa dahi serideki bütün
resimler “geniþ” (manzara) formatýnda kaydedilir.
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Boy

Kapasite
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—

4

L

9

M

7

S

19

L
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RAW
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Çekim—Çekim Modu Seçimi

Çekim modu seçmek için
düðmesine basarak
ana kumandayý çevirin. Çekim modu kontrol
panelinde görüntülenir:

Önbellek
Makinenizde, fotoðraflarýn çekim sýrasýnda saklandýklarý bir önbellek bulunmaktadýr.
Önbellek sayesinde fotoðraflarýn bellek kartýna kaydedilmesini beklemeden ardarda
çekim yapabilirsiniz. Önbellek dolduðunda fotoðraflar bellek kartýna aktarýlýr ve yeni
fotoðraflar için yer açýlýr.Sürekli çekim modunda deklanþör basýlý kaldýðý sürece çekim
yapýlýr, ancak çekim hýzý önbellek dolduðunda biraz düþer.
Fotoðraflar bellek kartýna kaydedilirken, kart slotunun yanýndaki yeþil ýþýk yanar.
Önbellekteki resim sayýsýna baðlý olarak, kayýt birkaç saniyeyle birkaç dakika arasýnda
sürebilir. Kart eriþim lambasý sönmeden makinenizi kapatmaktan, bellek kartýný
çýkartmaktan ve güç kaynaðýný çýkartmaktan veya sökmekten kaçýnýn. Bellek kartýna
kayýt sýrasýnda makine kapatýldýðýnda yalnýzca o sýrada kaydý yapýlan resim kaydedilir.
Önbellekteki diðer resimler silinir. Önbellekte fotoðraf varken pil biterse deklanþör
çalýþmaz ve tüm fotoðraflar bellek kartýna aktarýlýr.
Lexar Media 40 × WA USB kart kullanýlýrken önbelleðin yaklaþýk kapasitesi. Bu sayý
Microdrive kartlarda düþer.
• NEF (RAW): 6 s (4 kare)
• JPEG Normal (L): 9 s (12 kare)
Önbellek Boyutu
Kontrol paneli ve vizörde görüntülenen kalan poz sayýlarý yalnýzca yaklaþýk rakamlardýr.
Bellek kartýna aktarýlacak sýkýþtýrýlmýþ NEF ve JPEG
resimlerin dosya büyüklüðü resme ve kompozisyona
göre deðiþmektedir. Genel olarak resim ne kadar
detaylýysa, dosya boyutu o kadar büyük olacak ve karta
o kadar daha az resim sýðacaktýr.
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Netleme

Controlling How the Camera Focuses

Bu bölümde maknenin gerçekleþtirdiði netleme iþleminin kontrolü
anlatýlmaktadýr: netleme modu, net alaný seçimi ve AF alaný modu.
Çekim—Netleme

DC IN

Netleme Modu
Netleme modu, makine gövdesinin ön yüzündeki
netleme modu seçicisiyle ayarlanýr. Makinenizde
iki mod vardýr:
Seçenek

VIDEO
OUT

Açýklama

Deklanþöre yarým basýldýðýnda makine otomatik netlik yapar.
Ýþlem Kullanýcý Ayarý 2’de seçili (Autofocus;
139) ayara
baðlýdýr:
•AF-S (Tek Kare Otofokus): Parmaðýnýzý deklanþörden
kaldýrana kadar vizördeki netleme iþareti yanýk kalýr (netlik
kilidi). Deklanþör yalnýzca netleme gerçekleþtiðinde çalýþýr
(netlik önceliði).
Konunuz,
deklanþör yarým basýlýyken hareket ediyorsa netlik
AF
saðlanana kadar otomatik olarak düzeltilir (netlik izleme; 65).
Otofokus
Konu siz deklanþöre basmadan önce hareketini durduðunda
vizörde netlik iþareti yanar ve netlik bu noktada kilitlenir.
•AF-C (Sürekli Çekim Otofokus): Deklanþör yarým basýlý
tutulduðu sürece netlik sürekli düzeltirilir. Konunuz hareket
ediyorsa netlik otomatik olarak düzeltilir (netlik izleme;
65).
Netlik saðlanmasa dahi fotoðraf çekimi gerçekleþir. (deklanþör
önceliði).
M
Manüel

Makine otomatik olarak netlemez; netleme objektif üzerindeki
betlik bileziðinden elle yapýlýr. Maksimum diyaframý f/5.6
veya daha hýzlý objektiflerde vizördeki netlik göstergesini
kullanabilirsiniz (elektronik telemetre), ancak netlik saðlanmasa
dahi fotoðraf çekimi gerçekleþir.

Tek kare AF daha keskin ve net fotoðraf saðlar. Ancak sürekli hareket
eden konularda sürekli çekim AF kullanmanýzý öneririz. Makine otofokus
yapamadýðýnda menuel netlemeyi kullanýn.
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Tahmine dayalý netlik izleme fonksiyonu manuel netleme modunda kullanýlamaz.
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Çekim—Netleme

Tahmini Netlik Ýzleme
Makine, deklanþör yarým basýlýyken konunun hareket ettiðini algýlarsa, otomatik olarak
netlik izleme fonksiyonunu etkinleþtirir. Konu makineden uzaklaþmakta veya makineye
yaklaþmaktaysa, makine deklanþöre basýldýðý anda konunun nerede olacaðýný tahmin
etmeye çalýþýr. Tek kare otofokus modunda tahmine dayalý netlik izleme yalnýzca
deklanþör yarým basýlýyken etkindir. Konunun hareketi durduðunda netlik de kilitlenir.
Sürekli çekim otofokus modundaysa, deklanþöre yarým basýldýktan sonra yine tahmine
dayalý nhetlik izleme etkinleþecek, ancak konu durduðunda netlik kilitlenmeyecektir.

Net Alaný Seçimi
Çekim—Netleme

D70 çerçevenin büyük bir bölümünü kapsayan beþ farklý net alanýna sahiptir.
En yakýn konu önceliðinin ( 140) kullanýldýðý durumlar dýþýnda, net alanýný
siz seçebilirsiniz. Bu size konunuzu çerçeve içinde neredeyse her yere
yerleþtirebilme olanaðý saðlar (konunun beþ net alanýnýn hiçbirinde olmadýðý
fotoðraflarda netlik kilidini kullanýn).
Manüel net alaný seçimi otofokus modunda “en yakýn konu öncelikli”
seçildiðinde çalýþmaz. Mod düðmesi
, , , , , ve
modlarýndan
birine çevrildiðinde en yakýn konu önceliði otomatik seçilir; bu modlarda elle
net alaný seçebilmek için Kullanýcý Ayarý 3’te Single area veya Dynamic
area seçin (AF-area mode;
140).
Manüel Net Alaný Seçimi
Net alanýný seçmek için netlik seçicisi kilidini  ,iþaretine alýn. Net alanýnýn
seçiminde çoklu düðmeyi kullanabilirsiniz. Seçili
alan vizörde, gerektiðinde arkaplanla kontrast
yaratacak þekilde kýrmýzý olarak (“Vari-Brite” net
alanlarý;
8) görüntülenir. Seçili alaný kontrol
panelinde de görebilirsiniz.
Net alaný seçicisini L (kilit) iþaretine getirip
seçimden
sonra
yanlýþlýkla
deðiþmesini
önleyebilirsiniz.

Net Alaný Seçimi
Net alanlarý izleme ve mönü iþlemleri sýrasýnda görüntülenmez ve deðiþtirilemez.
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Seçenek

Tek Alan

Ýþaret

Açýklama
Makine yalnýzca seçili alandaki konuyu netler.
Kompozisyonunuz büyük oranda hareketsizse veya
konunuzun seçili net alanýnda kalacaðýndan eminseniz bu
modu kullanýn.
Mod düðmesi
iþaretine alýndýðýnda otomatik olarak
seçilir.
P, S, A, ve M modlarýnda varsayýlan ayardýr.
Makine netleme sýrasýnda bütün net alanlarýndan gelen
bilgiyi kullanýr.

Dinamik
Alan

En Yakýn
Konu

Konunuz seçili net alanýndan çýktýðýnda, makine diðer
net alanlarýndan gelen bilgileri deðerlendirerek netlemeye
devam eder
(vizördeki seçili net alaný deðiþmez).
Konunuz düzensiz olarak hareket ediyorsa veya konunuzu
seçili net alanýnda tutamýyorsanýz bu modu kullanýn.
Deklanþöre yarým basýldýðýnda makine en yakýn konuyu
seçer ve ona netler. Ancak makine telefoto objektif
kullanýldýðýnda veya konunuz karanlýkken en yakýn konuyu
seçemeyebilir. Bu gibi durumlarda Tek Alan AF modunu
seçin. Konunuz düzensiz olarak hareket ediyorsa netsiz
çekimi önler. Mod düðmesi
, , , , , veya
iþaretlerinden birine alýndýðýnda otomatik olarak seçilir.

17—Net Alaný( 148)
Bu seçenek net alaný seçimini çevresinden ayrýmakta kullanýlýr.
18—AF Alan Iþýðý ( 149)
Varsayýlan ayarda, net alanlarý yalnýzca gerektiðinde arkaplanla kontrast yaratacak
þekilde hafifçe kýrmýzý aydýnlatýlmaktadýr (“Vari-Brite” net alaný). Kullanýcý Ayarý 18 ile
her zaman kýrmýzý yanacak veya hiç yanmayacak þekilde ayarlayabilirsiniz.
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Çekim—Netleme

3— AF Alaný Modu ( 140)
Kullanýcý Ayarý 3 (AF-area mode) net alanýnýn nasýl seçileceðini ve makine hala
netlerken konu net alanýndan çýkarsa ne yapýlacaðýný belirler. Etki ayar vizör ve kontrol
panelinde net alaný iþaretiyle belirtilir.

Otofokus Ýþlemleri Özeti
Çekim—Netleme

Kullanýcý Ayarý 2
(Otofokus)

AF-S

AF-C
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Kullanýcý Ayarý 3
(AF-alaný modu)

Kontrol
paneli

Vizör

Erkin net alaný

Net alaný
seçimi

Tek alan AF

Vizörde ve
Kontrol
panelinde

Manuel

Dinamik AF

Vizörde ve
Kontrol
panelinde

Manuel

En Yakýn Konu

Yok

Otomatik

Tek alan AF

Vizörde ve
Kontrol
panelinde

Manuel

Dinamik AF

Vizörde ve
Kontrol
panelinde

Manuel

En Yakýn Konu

Yok

Otomatik

Ne zaman kullanýlýr

Makine seçili net alanýndaki konuyu netler.
Netlik deklanþör yarým basýlý olduðu sürece kilitli Zaman
duraðan
kalýr.
kullanýn.

sorunu
yokken,
fotoðraflarda

Makine seçili net alanýndaki konuyu netler. Makine
netlemeden konu hareket ederse, diðer net
alanlarýndan alýnan bilgiye göre netleme yapýlýr. Netlik Zaman
duraðan
deklanþör yarým basýlý olduðu sürece kilitli kalýr.
kullanýn.

sorunu
yokken,
fotoðraflarda

Yukarýdaki gibidir, ancak makine en yakýn konuyu
içeren net alanýna netler.
Bip sesi duyulur ve makine netlerken vizörde net alaný
çerçevelenir.

Konunuzun en yakýn konu
olacaðýný bilip, çerçevenin
neresinde
olacaðýný
bilmediðinizde kullanýn.

Makine deklanþör yarým basýlý kaldýðý sürece seçili Size yaklaþan veya sizden
alana netleme yapar.
uzaklaþan
konularýn
çekiminde kullanýn.
Makine seçili alandaki konuyu netler. Deklanþör yarým
basýlý olduðu sürece konunun hareketi net alanlarý Use with subjects that are
arasýnda izlenir.
moving unpredictably.
Yukarýdaki gibidir, ancak makine en yakýn konuyu Konunuzun en yakýn konu
içeren net alanýna netler.
olacaðýný bilip, çerçevenin
Makine netlediðinde vizörde net alaný çerçevelenir.
neresinde
olacaðýný
bilmediðinizde kullanýn.
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Çekim—Netleme

Nasýl çalýþýr

Netlik Kilidi
Çekim—Netleme

Netlik kilidi, netleme yapýldýktan sonra kompozisyonun deðiþtirlmesinde
kullanýlýr. Bu þekilde, netlenen konu beþ net alanýndan birinde olmak zorunda
deðildir.Netlik kilidini ayrýca otofokus sistemi netleme yapamadýðýndaayný
uzaklýktaki baþka bir konuyu netleyip, çerçevenizi sonra düzeltmek için de
kullanabilirsiniz ( 73).
Kullanýcý Ayarý 2’de (Autofocus;
139) AF-S seçiliyken netlik vizörde
netlendi () iþareti görüntülendiðinde otomatik olarak kilitlenir. AF-C
seçiliyken netliði kilitlemek için AE-L/AF-L düðmesi kullanýlýr.

1

Konunuzu seçili net alanýna yerleþtirin ve deklanþöre yarým basarak
netleme yapýn.

2

Vizördeki netlendi () iþaretinin yanmasýný bekleyin.
Tek kare AF
Netlik vizörde netlendi iþareti görüntülendiðinde
otomatik olarak kilitlenir ve deklanþör býrakýlana
kadar kilitli kalýr. Netliði AE-L/AF-L düðmesine
basarak da kilitleyebilirsiniz.
Sürekli çekim AF
Netliði ve pozlamayý kilitlemek için AE-L/AF-L düðmesine basýn. Netlik
AE-L/AF-L düðmesi basýlý kaldýðý sürece,
deklanþör býrakýlsa dahi kilitli kalýr.
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Yeniden çerçevelendirin ve fotoðrafý çekin.
Çekim—Netleme

3

Tek kare AF modunda, deklanþör basýlý olduðu sürece netlik çekimler
arasýnda bile kilitli kalarak, ayný netlikte birden fazla fotoðraf çekmenizi
saðlar. Netlik AE-L/AF-L düðmesi basýlý kaldýðý sürece de kilitli kalýr.
Netlik kilidi etkin olduðu sürece konuyla makine arasýndaki uzaklýðý
deðiþtirmeyin. Konunuz hareket ederse yeniden netlik yapýn.

AF-Alan Modu
Netlik kilidi kullanýrken Kullanýcý Ayarý 3’te (AF-area mode;
Dynamic area seçin.
Modu
Mod düðmesi

140) Single area veya

konumuna alýndýðýnda AF-C otomatik olarak seçilir.

15—AE-L/AF-L ( 147)
AE-L/AF-L düðmesi yalnýzca netliði, netlik ve pozlamayý ve yalnýzca pozlamayý
kilitlemek üzere ayarlanabilir.
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AF Asist Iþýðý
Çekim—Netleme

Dahili AF asist ýþýðý, konunun karanlýkta kaldýðý
durumlarda
netlemeyi
kolaylaþtýrýr.
Iþýðýn
çalýþabilmesi için tek kare tek kare AF modunda
AF Nikkor objektifle kullanýlmasý ve merkez net
alanýn seçilmesi yada en yakýn konu önceliðinin
etkin olmasý gerekir. Bu koþullarda konu karanlýktaysa deklanþöre yarým
basýldýðýnda, otofokus iþlemi sýrasýnda ýþýk otomatik olarak yanar. AF
Asist ýþýðý
(Manzara),
(Spor), ve
(Gece Manzarasý) modlarýnda
çalýþmamaktadýr.
AF asist ýþýðýnýn doðru þekilde çalýþabilmesi için objektif odak uzaklýðýnýn 24–
200 mm, konunun da ýþýðýn aydýnlatma menzili içerisinde olmasý gerekir. Çoðu
objektifle aydýnlatma uzaklýðý 0.5–3 m (1´8”–9´10”) arasýndadýr. Aþaðýdaki
objektiflerle, ýþýk 1 metreden (3´3”) daha yakýn uzaklýkta kullanýlmamalýdýr:
•
•
•
•
•
•
•

AF Micro ED 200 mm f/4
AF-S DX ED 12–24 mm f/4
AF-S ED 17–35 mm f/2.8
AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5
AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5
AF 20–35 mm f/2.8
AF ED 24–85 mm f/2.8–4

•
•
•
•
•

AF ED 24–85 mm f/3.5–4.5
AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6
AF 24–120 mm f/3.5–5.6
AF ED 28–200 mm f/3.5–5.6
AF Micro ED 70–180 mm f/4.5–5.6

Aþaðýdaki objektiflerle AF Asist ýþýðý 2 m’den yakýn için kullanýlmamalýdýr:
• AF-S ED 28–70 mm f/2.8
• AF-S DX ED 17–55 mm f/3.5–4.5
Aþaðýdaki objektiflerle AF Asist ýþýðý hiç kullanýlmamalýdýr:
• AF-S VR ED 70–200 mm f/2.8
• AF VR ED 80–400 mm f/4.5–5.6
• AF-S ED 80–200 mm f/2.8
• AF-S VR ED 200–400 mm f/4
• AF ED 80–200 mm f/2.8
Seçimlik SB-800 veya SB-600 Speedlight kullanýlýrken makinenin AF asist
ýþýðý kapanýr, flaþýnki çalýþýr. Diðer flaþlarla makinenin dahili AF asist ýþýðý
kullanýlýr.
4—AF Assist ( 141)
Bu seçenek AF Asist ýþýðýný kapatmakta kullanýlýr.
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Otofokustan Ýyi Sonuç Almak Ýçin

Konuyla arkaplan
arasýnda kontrast
yok veya çok az

Net alaný farklý
uzaklýklarda
konular içeriyor

Örneðin konuyla
ayný renkte arkaplan.

Ö r n e ð i n ,
parmaklýklarýn ardýndaki konu.

Konu
düzenli
geometrik dokuya
sahip

Net alaný farklý
parlaklýkta konular
içeriyor

Örneðin, gökdelenlerin pencereleri.

Örneðin,
yarýsý
gölgede kalan konular.

Konu net
alanýndan daha
küçük görünüyor

Konuda çok ince
ayrýntýlar var

Örneðin, uzaktaki
binalarýn önünde küçük bir konu.

Örneðin, üzerinde
ýþýk deðiþimleri olan çiçek kümesi.

AF Asist ýþýðýnýn sürekli kullanýmý ( 72)
AF asist ýþýðý ardarda çekimlerde kullanýldýktan sonra, ampulün korunmasý için bir süre
kapanabilir. Iþýk kýsa bir süre sonra yeniden açýlacaktýr. Lamba sürekli kullanýldýðýnda
ýsýnýr.
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Çekim—Netleme

Otofokus iþlemi aþaðýdaki durumlarda iyi sonuç vermeyebilir. Otofokusla iyi
sonuç alamýyorsanýz manüel netleme yapýn ( 74) veya netlik kilidini ( 70)
kullanarak ayný uzaklýktaki konuya netleyip, yeniden çerçevelendirin.

Manüel Netleme
Çekim—Netleme

Manuel
netleme,
otofokus
iþlemini
desteklemeyen (AF olmayan Nikkor) objektiflerle
veya otofokus istenen sonucu vermediðinde (
73).uygulanabilir. Manüel netleme için netleme
seçicisini M konumuna alýn ve vizördeki açýk mat
alandan netlik saðlayana kadar objektif üzerindeki
netlik bileziðini çevirin. Konu netlenmese dahi
fotoðraf çekebilirsiniz.

DC IN

VIDEO
OUT

Elektronik Telemetre
Objektifin maksimum diyaframý f/5.6 veya daha
hýzlýysa, seçili net alanýndaki konunun netlenip
netlenmediðini vizördeki netlik göstergesinden
kontrol edebilirsiniz. Konunuzu etkin netlik alanýna
alýn ve deklanþöre yarým basýn, daha sonra
objektif üzerindeki netlik bileziðini vizörde ()
iþareti görüntülenene kadar çevirin.

A-M Seçimi/Manüel Öncelikli Otofokus
A-M seçimi sunan bir objektifle manüel çekim için M seçin. M/A (manüel öncelikli
otofokus) destekleyen objektiflerde M ve M/A netleme konumlarýnda manüel netleme
yapabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için objektifinizin kullaným kitapçýðýna baþvurun.
Netlik Düzlemi
Makinenizle konu arasýndaki uzaklýðý ölçerken, makine gövdesindeki netlik
düzleminden ölçüm yapýn. Objektif aðzýyla netlik
düzlemi arasýndaki uzaklýk 46.5 mm’dir (1.83”).
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Pozlama

Makine Pozlamayý Nasýl Ayarlýyor

Ölçüm

Yöntem

Açýklama

Ölçüm, çerçevenin bütün alanlarýnda farklý tip veriye dayanarak
pozlamayý belirleyen 1,005 pikselli RGB sensör tarafýndan yapýlýr. Bu
sistem etkinliðini özellikle parlak (beyaz veya sarý) ve karanlýk (sþyah veya
koyu yeþil) alanlarýn çerçevenin büyük bölümünü kapladýðý durumlarda,
3D renkli insan gözüne en yakýn görüntüyü vererek kanýtlamaktadýr. 3D renkli
matris/ matris ölçüm, pozlamayý belirlerken objektiften çok sayýda veri aldýðýndan
Renkli yalnýzca G ve D tip objektiflerde çalýþýr. Renkli matris ölçüm, bu kadar
matris fazla veriyi deðerlendirmediðinden diðer CPU objektiflerle çalýþýr. Matris
ölçüm AE (Otomatik Pozlama) kilidiyle ( 84) veya poz düzeltme iþleviyle
( 86) iyi çalýþmaz, ancak diðer tüm durumlarda önerilir.
Makine bütün çerçeveyi ölçer ancak en büyük aðýrlýðý çerçevenin
merkezindeki 8mm çapýndaki daireye verir. Bu alan vizörde bir halkayla
Merkez gösterilir. Portreler için klasik ölçüm yöntemidir; filtre faktörü 1 × ( 191)
Aðýrlýklý üzerindeki filtrelerle de kullanýn.

Nokta

Makine 2.3 mm (0.09”) çapýndaki bir alaný (çerçevenin yaklaþýk %1’i) ölçer.
Bu çerçeve etkin net alanýnýn merkezinden ölçülür (AF alaný modu olarak
Closest subjct seçildiðinde merkez net alaný ölçülür). Merkez dýþýndaki
konularýn ölçüöü de mümkün olur. Arka veya ön plan çok karanlýk ya da
parlak olsa dahi konunun doðru þekilde pozlanmasýný saðlar.

Ölçüm modunu seçmek için
düðmesine
basarak ana kumandayý çevirin. Ölçüm modu
kontrol panelinde belirir:

11—Center Wtd ( 145)
Bu seçenek merkez aðýrlýklý ölçümde aðýrlýðýn verileceði alaný belirler.
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Çekim—Pozlama

P, S, A, ve M modlarýnda ölçüm yöntemi makinenin poz ölçümünü nasýl
yapcaðýný belirler. Çekim öncesi size en uygun yöntemi, mod seçicisini
çevirerek ayarlayýn ve vizörden kontrol edin.

Pozlama Modu
Çekim—Pozlama

Mod düðmesini P, S, A, veya M konumuna çevirerek diyaframý ve/veya
enstantaneyi istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
CPU Objektifler
Diyafram bileziði bulunan bir CPU objektif kullanýrken diyafram bileziðinin en kýsýk
diyaframda (en büyük f/sayýsý) kilitlenmesi gerekir. Diðer ayarlarda deklanþör bazmaz
ve vizörde ve kontrol panelinde
iþareti yanýp söner. G tip objektiflerde diyafram
bilzeiði bulunmaz.
Non-CPU Objektifler
Non-CPU objektifler yalnýzca M modunda kullanýlabilir. Burada diyafram elle
objektifteki bilezikten girilir. Diðer modlarda deklanþör basmaz ve kontrol paneliyle
vizördeki diyafram göstergelerinde
iþareti yanýp söner.
Alan Derinliði Önizleme
Etkin
diyafram
ayarýnda
fotoðrafýnýzýn
nasýl
görüneceðine dair bir fikir edinmek için alan derinliði
önizleme düðmesine basýn. Objektif diyaframý otomatik
ve enstantane öncelikli modda makine tarafýndan
seçilen, dþyafram öncelikli ve manuel modlardaysa
kullanýcý tarafýndan belirlenen açýklýða geçerek, alan
derinliði etkisinin vizörden izlenebilmesini saðlar. (Alan
derinliði Non-CPU objektiflerde görülemez).
5—ISO Auto (
142)
Kullanýcý Ayarý 5’te (ISO Auto) ON seçiliyken, ölçülen poz kullanýcýnýn seçmiþ olduðu
ISO ayarýnda makine sýnýrlarýný aþýyorsa, duyarlýlýk (ISO denkliði) en iyi pozlamayý
saðlayacak þekilde otomatik olarak 200-1600 arasýnda deðiþir. Otomatik program
modunda, aksi durumda çok karanlýk veya parlak olacak konular bu þekilde doðru
pozlanýr. Bu özellik diðer modlarda da, kullanýcýnýn seçmiþ olduðu diyafram ve/veya
enstantaneyi kullanarak doðru pozlama saðlar. Kullanýcýnýn seçmiþ olduðu ISO deðeri
deðiþtirildiðinde, vizördeki pozlama modu göstergesi (P, S, A, veya M) yanýp söner
ve duyarlýlýk (ISO) göstergesi kýrmýzý olur. Yüksek duyarlýlýkta çekilen fotoðraflarda
kumlanma artar.
ISO deðiþtirildiðinde kontrol apneli ve vizörde ISO
AUTO yanýp sönerç Fotoðraf bilgisindeki ISO deðeri
kýrmýzý görüntülenir.
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P: Oto Multi Program

Bu modda çekim için:

1

Mod düðmesini P konumuna alýn.

2

Çerçeveyi oluþturun ve fotoðrafý çekin.

Esnek Program
Otomatik program modunda ama kumandayý çevirerek,
her biri ayný pozlamayý saðlayan farklý enstantane/
diyafram bileþimleri seçebilirsiniz (“Esnek Program”).
Esnek program etkinken kontrol panelinde
iþareti
görüntülenir. Varsayýlan deðere geri dönmek için ana
kumandayý iþaret kaybolana kadar çevirin. Makine
kapandýðýnda, baþka bir pozlama modu seçildiðinde,
dahili Speedlight açýldýðýnda veya iki düðmeli sýfýrlama
( 111uygulandýðýnda da varsayýlan deðere dönülür.
Kullanýcý Ayarý 9’da (EV step;
144) baþka bir mod
da seçebilirsiniz.
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Çekim—Pozlama

Bu modda, makine çoðu durumda en doðru pozlamayý saðlayan dahili
programýna (aþaðýda) dayanarak enstantane ve diyaframý otomatik
olarak seçer. Bu modu daha çok acele çekimlerde ve enstantane ve
diyaframýn makine tarafýndan seçilmesini istediðiniz durumlarda kullanýn.
Ölçüm deðerlerini deðiþtirmek için poz düzeltme (
86), otomatik poz
basamaklama (
87)kullanabilirsiniz. Otomatik program yalnýzca CPU
objektiflerle uygulanabilir.

Çekim—Pozlama

Pozlama Uyarýsý
Pozlama sistemi sýnýrlarý aþýldýðýnda, kontrol paneli ve vizörde aþaðýdaki iþaretlerden
biri görüntülenir:
Gösterge

Açýklama
Konu fazla parlak. Duyarlýlýðý (ISO denkliði;
kullanýn. ( 46).

48) düþürün veya ND filtre

Konu fazla karanlýk. Duyarlýlýðý (ISO denkliði) yükseltin (

46).

Vizörde flaþ hazýr ýþýðý yanýp sönüyorsa ( ) daha fazla ýþýk için flaþý kullanabilirsiniz.
Kullanýcý Ayarý 20’de (Flash sign) Off seçiliyken flaþ hazýr iþareti görüntülenmez.
Pozlama Programý
Otomatik modda uygulanan pozlama programý aþaðýdadýr:
AF 50 mm f/1.4D
AF ED 180 mm f/2.8D
AF-S ED 300 mm f/4D

DÝyafram
Enstantane
EV için en yüksek ve en düþük deðerler duyarlýlýða (ISO denkliði) baðlý olarak deðiþir.
Yukarýdaki grafikte ISO 200 denkliðindeki deðerler gösterilmektedir. Matris ölçümde
171/3 EV üzerindeki deðerler 171/3 EV oalrak düþürülür.
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S: Enstantane Öncelikli Oto

Bu modda çekim için:

1
2
3

Mod düðmesini S konumuna alýn.
Ana
kumandayý
enstantaneyi seçin.

çevirerek

istediðiniz

Çerçeveyi oluþturun ve fotoðrafý çekin.

Pozlama Uyarýsý
Pozlama sistemi sýnýrlarý aþýldýðýnda, kontrol paneli ve vizörde aþaðýdaki iþaretlerden
biri görüntülenir:
Gösterge

Açýklama
Konu fazla parlak. Daha hýzlý bir enstantane seçin, duyarlýlýðý (ISO
denkliði) düþürün veya ND filtre kullanýn.
Konu fazla karanlýk. Daha yavaþ bir enstantane seçin, duyarlýlýðý (ISO
denkliði) yükseltin ( 46).

Vizörde flaþ hazýr ýþýðý yanýp sönüyorsa ( ) daha fazla ýþýk için flaþý kullanabilirsiniz.
Kullanýcý Ayarý 20’de (Flash sign) Off seçiliyken flaþ hazýr iþareti görüntülenmez.
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Çekim—Pozlama

Enstantane öncelikli oto modunda kullanýcý enstantaneyi belirler ve makine
doðru pozlama için bu enstantaneye en uygun diyaframý atar. Enstantane
30 s ile 1/4,000 s arasýnda ayarlanabilir. Bulanýk hareket efektleri için yavaþ,
“dondurma” etkisi için hýzlý enstantane kullanýn. Enstantane öncelikli oto
modu yalnýzca CPU objektiflerde kullanýlabilir.

Çekim—Pozlama

Manuelden Enstantane Öncelikli Otomatiðe Geçiþ
Manuel pozlama modunda
veya
(uzun pozlama) seçip, enstantaneyi
deðiþtirmeden mod düðmesini S (enstantane öncelikli oto) konumuna aldýðýnýzda
enstantane göstergesindeki bulb iþareti yanýp söner ve deklanþör kilitlenir. Çekimden
önce baþka bir enstantane seçin veya Manuel moda dönün.
Enstantane ve Makine Sarsýntýsý
To prevent blurring caused by camera shake, the shutter speed should be faster than
the inverse of the focal length of the lens, in seconds (for example, if a lens has a
focal length of 300 mm, shutter speed should be faster than 1/300 s). Use of a tripod is
recommended when shooting at slower shutter speeds. To prevent blur, try increasing
sensitivity ( 46), using the built-in Speedlight ( 94), or attaching a VR lens.
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A: Diyafram Öncelikli Oto

Bu modda çekim için:

1
2

3

Mod düðmesini A konumuna alýn.
Alt kumanda düðmesini çevirerek diyaframý
seçin.

Çerçeveyi oluþturun ve fotoðrafý çekin.

Pozlama Uyarýsý
Pozlama sistemi sýnýrlarý aþýldýðýnda, kontrol paneli ve vizörde aþaðýdaki iþaretlerden
biri görüntülenir:
Gösterge

Açýklama
Konu fazla parlak. Daha kýsýk bir diyafram (daha büyük f/sayýsý) seçin,
duyarlýlýðý (ISO denkliði) düþürün veya ND filtre kullanýn.
Konu fazla karanlýk. Daha geniþ bir diyafram (daha küçük f/sayýsý) seçin,
duyarlýlýðý (ISO denkliði) yükseltin ( 46).

Vizörde flaþ hazýr ýþýðý yanýp sönüyorsa ( ) daha fazla ýþýk için flaþý kullanabilirsiniz.
Kullanýcý Ayarý 20’de (Flash sign) Off seçiliyken flaþ hazýr iþareti görüntülenmez.
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Çekim—Pozlama

Diyafram öncelikli oto modunda kullanýcý diyaframý belirler ve makine doðru
pozlama için bu diyaframa en uygun enstantaneyi atar. Kýsýk diyafram (büyük
f/sayýsý) alan derinliðini arttýrarak ana konuyla arka planý birlikte netlerken,
geniþ diyafram (küçük f/sayýsý) arkaplan detaylarýný yumuþatýr. Diyafram
öncelikli oto modu yalnýzca CPU objektiflerde kullanýlabilir.

M: Manuel
Çekim—Pozlama

Manuel pozlama modunda enstantane ve diyafram kullanýcý tarafýndan
belirlenir. Enstantane 30 s ile 1/8,000 s arasýnda ayarlanabilir veya uzun süreli
pozlama (
) için sürekli açýk tutulabilir. Diyafram objektifin en kýsýk
ve en geniþ diyafram deðerleri arasýnda seçilebilir. Vizördeki elektronik
analog göstergeyi kullanarak, kullaným amacýnýza uygun bir pozlama
uygulayabilirsiniz.
Bu modda çekim için:

1

Mod düðmesini M konumuna alýn.

2

Ana kumandadan enstantaneyi, alt kumandadan diyaframý ayarlayýn.
Pozlamayý elektronik analog poz göstergesinden (karþý sayfa) kontrol
edin ve istediðiniz pozlama düzeyine ulaþana kadar enstantane ve
diyaframý deðiþtirin.

3

Çerçeveyi oluþturun ve fotoðrafý çekin.
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Flaþ Hazýr Ýþareti

Uzun Pozlama
, enstantane ayarýnda obtüratör deklanþör basýlý kaldýðý sürece açýktýr. Her iki
uzaktan kumanda modunda da
yerine
iþareti görüntülenir, seçimlik ML-L3
üzerindeki deklanþöre basýldýðýnda (veya gecikmeli moddaysa basýldýktan 2 sn sonra)
obtüratör açýlýr ve kumanda üzerindeki düðmeye ikinci kez basýlana kadar açýk kalýr (en
fazla 30 dakika;
107). Nikon, obtüratör açýkken elektrik kesintisini önlemek için tam
dolu bir EN-EL3 pil veya seçimlik AC adaptörü EH-5 AC kullanýlmasýný önermektedir.
Obtüratör 1 saniyeden daha uzun süre açýk kaldýðýnda, sonuç fotoðrafta “kum” (noise)
adý verilen daðýnýk ve parlak renkli noktacýklar oluþabilir.
Non-CPU Objektifler
Manuel pozlama modunda CPU olmayan bir objektif takýlýyken kontrol paneli ve
vizördeki diyafram göstergesinde
iþareti görüntülenir. Diyafram objektifin
diyafram bileziðinden ayarlanýr. Makinenin ölçüm sistemi kullanýlamaz ve pozlama
elektronik analog poz göstergesinde görüntülenmez.
Elektronik Analog Poz Göstergesi
Elektronik analog poz göstergesi etkin ayarlarla fotoðrafýn az veya fazla pozlanýp
pozlanmayacaðýný gösterir. Göstergedeki pozlama farký ünite Kullanýcý Ayarý 9’daki
(EV Step) seçime baðlý olarak 1/3 EV veya 1/2 EV basamaklarla görüntülenir. Poz ölçüm
sisteminin sýnýrlarý aþýldýðýnda elektronik analog gösterge yanýp söner.

“EV step”>“1/3 step”

“EV step” >“1/2 step”

Doðru pozlama

Doðru pozlama

/ EV yetersiz pozlama

1⁄2 EV yetersiz pozlama

2 EV üzerinde fazla pozlama

3 EV üzerinde fazla pozlama

13
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Çekim—Pozlama

Vizörde flaþ hazýr ýþýðý yanýp sönüyorsa ( ) daha fazla ýþýk için flaþý kullanabilirsiniz.
Kullanýcý Ayarý 20’de (Flash sign) Off seçiliyken flaþ hazýr iþareti görüntülenmez.

Otomatik Pozlama Kilidi
Çekim—Pozlama

Merkez aðýrlýklý ölçümde pozlama deðeri çerçevenin merkezine daha büyük
bir aðýrlýk verilerek gerçekleþtirilir. Ayný þekilde nokta ölçümde ölçüm seçili
net alanýndaki ýþýk þartlarýna göre yapýlýr. Çekim sýrasýnda konunuz seçili net
alanýnda deðilse, pozlama arkadaki bölgeye göre gerçekleþtirileceðinden
konunuz az veya fazla pozlanabilir. Bu durumla karþýlaþmamak için pozlama
kilidini kullanabilirsiniz:

1

Mod düðmesini P, S, veya A konumuna alýn
ve Merkez aðýrlýklý veya nokta ölçümü seçin.
Merkez aðýrlýklý ölçümde çoklu düðmeyle
merkez net alanýna geçin.

2

Konunuzu seçili net alanýna yerleþtirin ve deklanþöre yarým basýn.
Deklanþörü yarým basýlý tutarak, konu hala seçili net alanýndayken AEL/AF-L düðmesine basýp pozlamayý (ve manuel netleme modu dýþýnda
netlemeyi) kilitleyin. Vizörde netlendi () iþaretinin yanmasýný bekleyin.

Pozlama kilidi etkinken vizörde EL iþareti görüntülenir.
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AE-L/AF-L düðmesini basýlý tutarak çerçeveyi düzenleyin ve fotoðrafý
çekin.
Çekim—Pozlama

3

Ölçüm Alaný
Nokta (spot) ölçümde pozlama seçili net alanýnýn merkezindeki 2.3-mm (0.09”) çaplý
daire içinde ölçülen deðerde kilitlenir. In Merkez aðýrlýklý ölçümde pozlama vizörün
merkezindeki 8-mm (0.31”) çaplý daire içinde ölçülen deðerde kilitlenir.
Enstantane ve Diyafram Ayarý
Pozlama kilidi etkinken pozlama için seçili deðeri deðiþtirmeksizin aþaðýdaki deðerleri
deðiþtirebilirsiniz:
Mod
P

Ayar
ShDiyafram ve enstantane (esnek program;

S

Enstantane

A

Diyafram

77)

Yeni deðerler kontrol paneli ve vizörde görüntülenir. Pozlama kilidi etkinken ölçüm
sistemi deðiþtirilememektedir.
15—AE-L/AF-L ( 147)
AE-L/AF-L düðmesi etkin seçeneðe baðlý olarak, hem netliði hem de pozlamayý
(varsayýlan ayar), yalnýzca netliði veya yalnýzca pozlamayý kilitler. Dilerseniz de AEL/AF-L pozlama düðmeye basýlýnca kilitlenir ve düðme basýlý tutulduðu sürece kilitli
kalýr.
16—AE Lock ( 148)
AE Lock, için +Release bttn seçiliyken pozlama deklanþöre yarým basýldýðýnda
kilitlenir.
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Poz Düzeltme
Çekim—Pozlama

Bazý konu kompozisyonlarýnda istenen sonucu elde etmek için poz
deðerlerini makinenin ölçtüðü deðerlere göre biraz deðiþtirmek gerekebilir.
Kural olarak konu arkaplandan daha karanlýkken pozitif, konu arkaplandan
daha parlakken negatif düzeltme uygulanýr.
Poz düzeltme P, S, ve A (Mmodunda yalnýzca elektronik analog poz
göstergesindeki deðer düzeltmeden etkilenir; enstantane ve diyafram
deðiþmez) modlarýnda kullanýlabilir.

1

düðmesini basýlý tutarak ana kumandayý
çevirin ve üst kontrol paneli veya vizörde
elektronik analog poz göstergesinde poz
düzeltme deðerini kontrol edin (elektronik
analoýg poz göstergesindeki 0 yanýp söner).
Poz düzeltme –5 EV (az pozlama) ile +5 EV
(fazla pozlama) arasýnda 1/3 EV basamakla
uygulanabilir.
Etkin poz düzeltme deðerini görmek için
düðmesine basýn. Etkin deðer kontrol
panelinde
iþaretiyle görüntülenir; vizörde
pozitif deðerler
ile, negatif deðerler
ile
gösterilir.

2

±0 EV (

button pressed)
–0.3 EV
+2.0 EV

Çerçevelendirin, netleyin ve çekin.

Normal pozlama deðerlerine dönmek için poz düzeltme deðerini ±0
deðerine alýn veya iki düðmeli sýfýrlama uygulayýn ( 111). Poz düzeltme
deðeri makine kapandýðýnda deðiþmez.

9—EV Step ( 144)
Poz düzeltme deðerini 1⁄2 EV olarak seçmekte kullanýn.
10—Exp Comp. ( 145)
Dilerseniz poz düzeltme deðerini
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düðmesine basmadan da girebilirsiniz.

Basamaklama

Çeþidi

Açýklama

Poz
basamaklama
(AE & flash veya
AE only)

Makineniz her çekimde en fazla ±2 EV olmak üzere, poz
düzeltme (P, S, ve A modlarýnda) veya kullanýcý tarafýndan
girilen (M modu) ile seçilmiþ pozlama deðerlerine basamaklama
uygular. Deklanþöre basýldýðýnda bir kare çekilir; Basamaklama
sekansýnýn tamamlanmasý için üç fotoðraf çekilmesi gerekir.

Flaþ
basamaklama
(AE & flash veya
Flash only)

Makineniz her çekimde en fazla ±2 EV olmak üzere
basamaklama uygular.
Deklanþöre basýldýðýnda bir kare
çekilir; Basamaklama sekansýnýn tamamlanmasý için üç fotoðraf
çekilmesi gerekir. Yalnýzca i-TTL ve oto diyafram flaþ denetim
modlarýnda çalýþmaktadýr ( 150).

Deklanþöre basýldýðýnda makine üç fotoðraf çeker, etkin beyaz
ayarý deðeri “basamaklanýr” ( 92). Basamaklama sekansýnýn
Beyaz Ayarý
tamamlanmasý için tek bir çekim yeterlidir. Özellikle karmaþýk ýþýk
basamaklama altýnda, farklý beyaz ayarlarýnýn denenmesi açýsýndan kullanýþlýdýr.
(WB bracketing) NEF (Raw) ve NEF + JPEG Basic resim kalitesi modlarýnda
beyaz ayarý basamaklama çalýþmaz.

Dijital Vari-Program
Basamaklama etkinken bir Dijital Vari-Program seçilirse, basamaklama yeniden P, S,
A, veya M modu seçilene kadar iptal olur.
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Çekim—Pozlama

P, S, A, ve M modlarýnda, D70 makinenizde üç farklý basamaklama iþlevi
bulunmaktadýr (Dijital Vari-Program modlarýnda basamaklama çalýþmaz).
Basamaklama çeþidini Kullanýcý Ayarý 12’den (BKT set): AE & flash, AE
only, Flash only, or WB bracketing ( 146) olarak seçebilirsiniz.

Pozlama ve Flaþ Basamaklama
Çekim—Pozlama

1

Kullanýcý Ayarý 12’den (BKT set; 146)hangi
basamaklama tipini kullanacaðýnýzý seçin.
Hem poz hem de flaþ basamaklama için
AE & flash (varsayýlan ayar), yalnýzca poz
basamaklama için AE onlyve yalnýz flaþ
basamaklama için Flash only seçin.

2

düðmesini basýlý tutup ana kumandayý
çevirerek kontrol panelinde
ve vizörde
iþaretlerinin yanýp sönmesini saðlayýn.

3

düðmesini basýlý tutup alt kumandayý
çevirerek bir basamaklama programý seçin
( 90–91).
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Fotoðrafý çerçevelendirin, netleyin ve çekin.
Makine seçili programa baðlý olarak pozlama
ve/veya flaþ çýkýþýný basamaklar. Pozlama
deðiþiklikleri poz düzeltme ve flaþ düzeltme
( 102) ile yapýlanlara eklenir ( 86).

Çekim—Pozlama

4

Basamaklama sýrasýnda kontrol paneli ve
vizördeki
iþaretleri yanýp söner.
Her
çekimden sonra basamakla çubuðunun
bir çizgisi eksilir.
,
, ve
Deðiþiklik yapýlmayan çekimden
sonra ortadaki parça ( ), negatif düzeltmeli
çekimden sonra
parçasý ve pozitif
düzeltmeli çekimden sonra
parçasý silinir.
Basamaklama sekanstaki bütün çekimler
tamamlandýktan sonra yeniden baþlar.
Basamaklama iþlevini iptal etmek için
düðmesini basýlý tutun ve
basamaklama sekans çekim sayýsý sýfýrlanana ve
iþareti kontrol
panelinden kaybolana kadar üst kumandayý çevirin. Seçili program
bir sonraki basamaklama seçiminizde yine etkinleþir. Basamaklamayý
Kullanýcý Ayarý 12’de WB bracketing seçerek veya iki düðmeli
sýfýrlama uygulayarak da iptal edebilirsiniz ( 111), ancak bu durumda
basamaklama programýnýz da sýfýrlanmýþ olacaktýr.

Çekim Modu
Tek kare çekim ve seif-timer modlarýnda deklanþöre her basýlýþta tek bir kare çekilir.
Yavaþ ve hýzlý sürekli çekim modlarýndaysa deklanþöre basýlý kaldýðý sürece çekim
devam eder, sekans sona erince çekim duracaktýr. Çekim deklanþöre yeniden
basýldýðýnda kaldýðý yerden devam eder.
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Kullanýcý Ayarý 9 (EV step;
programlarý mevcuttur.
Çekim—Pozlama

Kullanýcý Ayarý 9
(EV step)

1/3 step
(default)

144) seçeneðine göre farklý basamaklama

Kontrol paneli
göstergesi

Çekim
sayýsý

Poz
basamaðý

Basamaklama
sýrasý (EV)

3

±1/ 3 EV

0, –0.3, +0.3

3

±2/ 3 EV

0, –0.7, +0.7

3

±1 EV

0, –1.0, +1.0

3

±11/ 3 EV

0, –1.3, +1.3

3

±12/ 3 EV

0, –1.7, +1.7

3

±2 EV

0, –2.0, +2.0

2

+1/ 3 EV

0, +0.3

2

+2/ 3 EV

0, +0.7

2

+1 EV

0, +1.0

2

+11/ 3 EV

0, +1.3

2

23

+1 / EV

0, +1.7

2

+2 EV

0, +2.0

2

–1/ 3 EV

0, –0.3

2

– / EV

0, –0.7

2

–1 EV

0, –1.0

2

–11/ 3 EV

0, –1.3

2

23

–1 / EV

0, –1.7

2

–2 EV

0, –2.0

13—BKT Order ( 146)
Bu seçenekle basamaklama sýrasýný deðiþtirebilirsiniz.
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23

Kullanýcý Ayarý 9
(EV step)

Çekim
sayýsý

Poz
basamaðý

Basamaklama
sýrasý (EV)

3

±1⁄2 EV

0, –0.5, +0.5

3

±1 EV

0, –1.0, +1.0

3

±11⁄2 EV

0, –1.5, +1.5

3

±2 EV

0, –2.0, +2.0

2

+1⁄2 EV

0, +0.5

2

+1 EV

0, +1.0

2

+11⁄2 EV

0, +1.5

2

+2 EV

0, +2.0

2

–1⁄2 EV

0, –0.5

2

–1 EV

0, –1.0

2

–11⁄2 EV

0, –1.5

2

–2 EV

0, –2.0

Çekim—Pozlama

1/2 step

Kontrol paneli
göstergesi

Poz ve Flaþ Basamakla Ýþlemine Devam Ederken
Bir sekans sonuna kadar tamamlanmadan flaþ kart boþaldýðýnda, yeni bir kart
taktýðýnýzda veya yer açmak için resim sildiðinizde sekans kaldýðý yerden devam
eder. Bir sekans sonuna kadar tamamlanmadan makine kapatýlýrsa makine yeniden
açýldýðýnda ilk çekimden itibaren sekans kaldýðý yerden devam edecektir.
Poz ve Flaþ Basamaklama
Makineniz pozlamayý enstantane ve diyaframý birlikte (P modu), diyaframý (enstantane
öncelikli oto) veya enstantaneyi (diyafram öncelikli oto ve manüel) deðiþtirerek
uygular. Duyarlýlýk deðiþikliði için Kullanýcý Ayarý 5’te (ISO auto;
142) On seçiliyken
optimum pozlama ve flaþ çýkýþ düzeyi gerekmektedir.
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Beyaz Ayarý Basamaklama
Çekim—Pozlama

1

Kullanýcý Ayarý 12’de (BKT set;
146) WB
bracketing seçin. Beyaz AYarý Basamaklama
NEF (Raw) ve NEF+JPEG Basic resim
kalitelerinde uygulanamaz.
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2

düðmesini basýlý tutup ana kumandayý
çevirerek kontrol panelinde
iþaretinin
yanýp sönmesini saðlayýn. Kontrol panelindeki
iþaretiyle elektronik analog poz
göstergesindeki oklar (
ve
) yanýp
sönmeye baþlar.

3

düðmesini basýlý tutup alt kumandayý
çevirerek
bir
basamaklama
programý
seçin (
93). Her basamak yaklaþýk 10
mired deðerindedir (
51); basamaklama
sekansýndaki sayý kalan poz sayýsýnýn
üzerindeyse, basamaklama ilerleme iþareti
(
,
, veya
) yanýp
söner.

�
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Çekim Modu
Bütün modlarda deklanþöre her basýlýþta tek bir kare çekilir. Her çekim basamaklama
programýnda belirtilen kadar basamaklanmýþ kopya ile birlikte kaydedilir.
Makinenin Kapatýlmasý
Bir beyaz ayarý basamakla sekansýndaki bütün resimler kaydedilmeden önce makineyi
kapatýrsanýz makine sekanstaki bütün fotoðraflar kaydedilene kadar açýk kalýr.
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Resmi çerçevelendirin, netleyin ve çekin. Her
çekim basamaklama programýndaki sayý
kadar farklý beyaz ayarýnda kopyasý yaratýlarak
kaydedilir. Beyaz ayarý deðiþiklikleri ince
beyaz ayarýndaki deðere eklenmektedir (
50).

Çekim—Pozlama

4

Basamaklama programýndaki kalan çekim
sayýsý, kalan poz sayýsýnýn üzerindeyse,
(
) iþareti görüntülenir ve
basamaklama ilerleme çubuðu ile kalan poz
göstergesi yanýp söner. Yeni kart takýldýðýnda
çekim devam edecektir.
Basamaklama iþlevini iptal etmek için
düðmesini basýlý tutun ve kontrol panelindeki
iþareti kaybolana
kadar ana kumandayý çevirin. Seçili program bir sonraki basamaklama
seçiminizde yine etkinleþir. Basamaklamayý NEF (Raw) veya
NEF+JPEG Basic resim kalitesi seçerek veya iki düðmeli sýfýrlama
uygulayarak da iptal edebilirsiniz (
111), ancak bu durumda
basamaklama programýnýz da sýfýrlanmýþ olacaktýr.
Tüm olasý beyaz ayarý basamakla programlarýndaki Çekim sayýsý, Beyaz
Ayarý düzeltme deðeri ve Basamaklama sýrasý aþaðýdadýr.
Kontrol paneli
göstergesi

Çekim
sayýsý WB

Basamak
sýrasý

Kontrol paneli
göstergesi

Çekim
sayýsý WB

Basamak
sýrasý

3

±1 0, –1, +1

2

–1

0, –1

3

±2 0, –2, +2

2

–2

0, –2

3

±3 0, –3, +3

2

–3

0, –3

2

+1

0, +1

2

+2

0, +2

2

+3

0, +3

13—BKT Order ( 146)
Bu seçenekle basamaklama sýrasýný deðiþtirebilirsiniz.
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Flaþlý Çekim

Dahili Flaþ Kullanýmý

Çekim—Flaþlý Çekim

D70 15/49 Rehber Sayýlý (GN) bir Speedlight flaþa sahiptir (ISO 200, m/ft;
ISO 100’de GN= 11/36). CPU objektiflerle doðal dengeli i-TTL flaþ kontrolü
saðlar. Dahili flaþý yalnýzca ortam ýþýðý yetersiz kaldýðýnda deðil, ayný
zamanda gölgeleri doldurmak veya konunun gözünde ýþýk yaratmak için de
kullanabilirsiniz.
i-TTL Flaþ Denetimi
CPU objektiflerle aþaðýdaki flaþ denetimleri uygulanabilir:
Flaþ Denetimi

Açýklama

Dijital SLR için i-TTL Dengeli Dolgu Flaþý M dýþýndaki bütün
modlarda ve P, S, ve A modlarýnda nokta ölçüm dýþýndaki
yöntemlerde otomatik olarak etkinleþir. Speedlight ana patlamadan
önce neredeyse görünmeyen ön patlamalar kullanarak, bu
Dijital SLR için patlamalardan geri yansýyan ýþýðý çerçevenin tüm alanlarýnda 1,005
i-TTL Dengeli piksellik RGB algýlayýcýlar tarafýndan ölçülür ve matris sistemden
Dolgu Flaþý gelen bilgiyle birleþtirilir ve flaþ çýkýþý ana konuyla arka plan arasýnda
doðal bir denge saðlanacak þekilde ayarlanýr. G ve D tip objektif
kullanýldýðýnda flaþ çýkýþý ölçümüne objektiften gelen uzaklýk bilgisi
de eklenir.
Dijital SLR için i-TTL Standart Flaþ M modunda ve P, S, ve A
modlarýnda nokta ölçümde otomatik olarak etkinleþir. Flaþ çýkýþý
Dijital SLR için arkaplaný dikkate almaksýzýn, ana konunun en doðru þekilde
i-TTL Standart pozlanmasý için ayarlanýr. Özellikle karýþýk arkaplanýn önündeki
Flaþ
ana konuyu vurgulamak istediðiniz zaman veya poz düzeltme
uygularken kullanmanýzý öneririz.

Non-CPU objektif kullanýlýrken dahili flaþ yalnýzca Kullanýcý Ayarý 19’da (Flash
mode; 150) Manual seçildiðinde çalýþýr. TTL seçiliyken, dahili flaþ açýksa
deklanþör kilitlenir. Vizördeki flaþ hazýr göstergesi ( ) kontrol panelindeki
iþaretiyle flaþ senk modu göstergesinin kenarlarý yanýp söner.

19—Flaþ Modu ( 150)
Flaþ modu TTL, Manual, ve Commander mode olarak seçilebilir. Manual modda,
dahili Speedlight Rheber Sayýsý (m/ft) 17/56 (ISO 200) veya 12/39 (ISO 100)’dur.
Commander mode SB-800 ve SB-600 Speedlight flaþlarla makineden baðýmsýz
kablosuz çekimlerde kullanýlabilir.
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Flaþ Senkronizasyon Modlarý
Flaþ senk modu

Açýklama

Ön Perde Senk

Bu mod çoðu çekim durumu için çok uygundur. P ve A
modlarda, enstantane otomatik olarak 1/60 s ve1/500s arasýnda
ayarlanýr.

Ana flaþtan önce AF asist lambasý yaklaþýk bir saniye süreyle
yanarak, konunun gözbebeklerinin kýsýlmasýný saðlar.
Çekimden önce yaklaþýk bir saniye boyunca obtüratör
çalýþmayacaðýndan hareketli konularýn çekimlerinde ve
Kýrmýzý Göz Azaltma beklemdek istemediðiniz durumlarda kullanýlmamalýdýr.
Deklanþöre bastýktan sonra fotoðraf çekilene kadar hareket
etmemeye dikkat edin.

Yavaþ senk

Flaþ, karanlýk ortamlarda hem konuyu hem de arkaplaný
çekebilecek þekilde 30 saniyeye kadar yavaþ enstantanede
kullanýlýr. Bu mod yalnýzca P ve A modlarýnda çalýþýr.
Makinenin sallanmasýný engellemek için sehpa kullanýn.

Kýrmýzý Göz Azaltma fonksiyonu yavaþ senkronizasyon
modunda gerçekleþtirir. Bu mod yalnýzca A ve P pozlama
Yavaþ senk ile Kýrmýzý modlarýnda çalýþýr. Makinenin sallanmasýný engellemek için
Göz Azaltma
sehpa kullanýn.

Arka Perde Senk

Yavaþ Arka Perde Senk

Enstantane öncelikli otomatik ve manuel pozlama
modlarýnda flaþ perde kapanmadan hemen önce patlar
ve hareketli nesnelerin arkasýnda ýþýk çizgileri oluþur. P
ve A modlarýnda yavaþ arka perde senkronizasyonunu
konuyu ve arkaplaný birlikte çekmek için kullanýn. Makinenin
sallanmasýný engellemek için sehpa kullanýn.

Flaþ Açýsý
Dahili Speedlight 20mm objektif açýsýna kadar aydýnlatabilir, ancak bazý objektifler ve
bazý diyafram açýklýklarýnda objektifin gördüðü alanýn tamamýný aydýnlatamayabilir(
101).
ISO Auto
Kullanýcý Ayarý 5 (ISO auto;
142) On ayarýndayken ISO deðeri gerekli optimal
flaþ çýkýþýna uygun olarak otomatik ayarlanýr. Yüksek duyarlýlýk gerekiyorsa flaþ
yavaþ enstantanede (yavaþ senk), gün ýþýðýnda (daylight sync) veya arka plan fazla
aydýnlýkken kullanýldýðýnda arka plan aþýrý pozlanabilir.
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Çekim—Flaþlý Çekim

P, S, A, ve M modlarýnda aþaðýdaki flaþ senk modlarý kullanýlabilir:

,

, ve

modlarýnda aþaðýdaki flaþ senk modlarý kullanýlabilir:

Çekim—Flaþlý Çekim

Flaþ Senk Modu

Açýklama

Konu karanlýksa veya ters ýþýkla aydýnlanýyorsa, deklanþöre
yarým basýldýðýnda flaþ açýlýr ve çekimde otomatik olarak çakar.
Enstantane 1/ 60 ile 1/ 500 s ( modunda 1/ 125 ile 1/ 500 s arasý) arasýnda
Oto Ön perde sýnýrlýdýr. Mod düðmesi
, , veya
konumlarýndan birine
senk
çevrildiðinde Oto Ön Perde otomatik seçilir.
Kýrmýzý göz azaltmayla (
Kýrmýzý göz
azaltma ve oto
Kapalý

95) oto ön perde senk bileþimidir.

Konu karanlýk veya ters ýþýkla aydýnlanýyor veya dahili flaþ açýk olsa
dahi flaþ çakmaz. Deklanþöre yarým basýldýðýnda flaþ otomatik
açýlmaz.

modunda aþaðýdaki flaþ senk modlarý kullanýlabilir:
Flaþ Senk Modu

Açýklama

Konu karanlýksa veya ters ýþýkla aydýnlanýyorsa, deklanþöre
yarým basýldýðýnda flaþ açýlýr. Flaþ 1s gibi yavaþ enstantanelerle
birleþtirilerek gece veya az ýþýkta konu ve arka planýn dengeli
aydýnlanmasýný saðlar. Makine sarsýntýsýný önlemek için sehpa
Oto yavaþ senk kullanmanýzý öneririz.
modda Oto Yavaþ Senk otomatik olarak
seçilmektedir.
Kýrmýzý göz azaltmayla ( 95) oto yavaþ senk bileþimidir. Makine
Kýrmýzý göz
azaltma ve oto sarsýntýsýný önlemek için sehpa kullanmanýzý öneririz.
yavaþ senk
Kapalý
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Konu karanlýk veya ters ýþýkla aydýnlanýyor veya dahili flaþ açýk olsa
dahi flaþ çakmaz. Deklanþöre yarým basýldýðýnda flaþ otomatik
açýlmaz.

Dahili Flaþ Kullanýmý

1

Mod düðmesini istediðiniz konuma alýn (
10).
, , , veya
modlarýndan birini
seçtiyseniz Adým 4’ten ( 98) devam edin.
Dijital SLR için i-TTL Dengeli Dolgu Flaþý seçilir
ve dahili Speedlight gerektiðinde otomatik
olarak açýlýr.

2

Bir ölçüm yöntemi seçin. P, S, ve A modlarýnda
ölçüm yöntemi kullanýlacak flaþ denetimi
modunu belirler ( 94); Dijital SLR için i-TTL
Dengeli Dolgu Flaþý için matris veya merkez
aðýrlýklý ölçüm yöntemlerinden birini seçin.
Dijital SLR için Standart i-TTL Dengeli Dolgu
Flaþý M modunda ve P, S, ve A modlarýnda
nokta ölçüm seçildiðinde etkinleþir.

3

düðmesine basýn. Dahili flaþ yuvasýndan
çýkacak ve dolmaya baþlayacaktýr. Flaþ tam
dolduðunda flaþ hazýr ýþýðý yanar.

Çekim—Flaþlý Çekim

CPU objektiflerle dahili flaþý kullanýrken aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn.

Oto Flaþ ( , , , ve Modlarý)
Dahili Speedlight , , , ve
modlarýnda elle açýlamaz. Açýldýktan sonra dahili
Speedlight gerektiðinde çakacaktýr.
Kýrmýzý Göz Azaltma
Kullanýlan objektife ve konunuzun konumuna baðlý olarak AF asist lambasý (kýrmýzý göz
lambasý) konunuz tarafýndan görülemeyebilir.
Speedlight Kullanýlmadýðýnda
Pil enerjisinden tasarruf saðlamak için dahili Speedlight kullanýlmadýðýnda yerine geri
iterek kapanmasýný saðlayýn.
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4

düðmesine basarak ana kumandayý, istediðiniz senk iþareti kontrol
panelinde görüntülenene kadar çevirin.

Kullanýlabilir seçenekler seçili moda baðlý:
P, S, A, M

Ön Perde
Senk

Kýrmýzý Göz
Azaltma
Arka Perde
Senk3

Yavaþ Senk
+kýrmýzý göz2
Yavaþ
Senk2

1 Yalnýzca P ve A modlarýnda. P ve A modlarýnda bu ayar seçildikten sonra
mod düðmesi S veya M konumuna alýndýðýnda, flaþ senk modu (kýrmýzý göz
azaltma) olarak deðiþir.
2 Yalnýzca P ve A modlarýnda. P ve A modlarýnda bu ayar seçildikten sonra
mod düðmesi S veya M konumuna alýndýðýnda, flaþ senk modu (ön perde
senk) olarak deðiþir.
3 P ve A modlarýnda düðmesine basýldýðýnda flaþ senk modu (yavaþ senk
- ön perde) olarak seçilir.
,

Oto Ön Perde
Senk

,

Oto+kýrmýzý
göz azaltma

Oto yavaþ
senk

Oto yavaþ
senk+göz
azaltma

Kapalý

Kapalý
Stüdyo Flaþ Sistemleri
Stüdyo flaþ sistemleriyle, doðru senkronizasyon elde edilemeyeceðinden, arka perde
senkronizasyonu kullanýlamaz.
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Deklanþöre yarým basýn ve pozlamayý (enstantane ve diyafram) kontrol
edin.
, , , ve
modlarýnda daha fazla ýþýk gerektiðinde dahili
Speedlight otomatik açýlýr ve flaþ dolmaya baþlar. Dahili Speedlight
açýkken kullanýlabilir enstantane ve diyaframlar aþaðýda gösterilmiþtir.
Mod

Enstantane

Diyafram

P

Makine otomatik seçer ( /

S

Kullanýcý tarafýndan girilir (1/ 500–30 s) 2

A

Makine otomatik seçer (1/ 500–1/ 60 s) 1

M

Kullanýcý tarafýndan girilir ( /

,

– / s)

1 500 1 60

1 500

1

–30 s)

2

Makine otomatik seçer (1/ 500–1/ 60 s)
Makine otomatik seçer (1/ 500–1/ 125 s)
Makine otomatik seçer (1/ 500–1 s)

Makine otomatik 72
ayarlar
79
Deðer kullanýcý 81
tarafýndan seçilir3 82
—
Makine otomatik —
ayarlar
—

1 Enstantane sýnýrý Kullanýcý Ayarý 21 (Shutter spd;
152) ile seçilebilmektedir.
Seçili ayar ne olursa olsun, makinede yavaþ senk, arka perde yavaþ senk ve
kýrmýzý göz azaltma ile yavaþ senk modlarýnda 30s’ye kadar yavaþ enstantane
kullanabilir.
2 1/ 500 s üzerindeki enstantaneler dahili Speedlight kullanýlýrken veya harici flaþ
açýkken 1/ 500 s olarak kabul edilir.
3 Flaþ aralýðý diyaframa göre deðiþir. A ve M modlarýnda diyaframý ayarlarken flaþ
aralýðý tablosuna ( 100) baþvurun.

6

Vizörde flaþ hazýr ýþýðýnýn yanmasýný bekleyin.
Dahili flaþ açýkken, yalnýzca flaþ hazýr lambasý
yandýðýnda fotoðraf çekilebilir.

7

Çerçevenizi yaparken konunun flaþ aralýðý
içinde olmasýna dikkat edin ( 100), netleyin ve fotoðrafý çekin. Flaþ
hazýr ýþýðý fotoðraf çekildikten sonra üç saniye boyunca yanýp sönerseflaþ
son düzeyde patlamýþtýr ve fotoðraf yetersiz pozlanmýþ olabilir. Ayarlarý
deðiþtirin ve yeniden deneyin.
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Çekim—Flaþlý Çekim

Dahili Speedlight Kullanýmý
Sürekli çekim modunda dahili flaþ açýldýðýnda, deklanþöre basýldýðýnda tek bir fotoðraf
çekilir.
Dahili flaþ dolarken, deklanþöre yarým basýldýðýnda sarsýntý azaltma modu (VR
objektiflerde bulunur) çalýþmaz.
Dahili Speedlight ardarda bir seri çekimde kullanýldýktan sonra, lambayý korumak için
kýsa bir süre kapanabilir. Kýs süre sonra dahili flaþýnýzý yeniden kullanabilirsiniz.
Flaþ Aralýðý, Diyafram ve Duyarlýlýk
Flaþ aralýðý diyaframa ve duyarlýlýðýa (ISO denkliði) baðlý olarak deðiþir.
ISO deðerine göre Diyafram

Aralýk

200

250

320

400

500

640

800 1000 1250 1600

2

2.2

2.5

2.8

3.2

3.5

4

4.5

5

2.8

3.2

3.5

4

4.5

5

5.6

6.3

4

4.5

5

5.6

6.3

7.1

8

9

5.6

6.3

7.1

8

9

10

11

m

ft

5.6

1.0–7.7 3´3”–25´3”

7.1

8

0.7–5.5 2´4”–18´1”

10

11

0.6–4.0

2´–13´1”

13

14

16

0.6–3.8

2´–12´6”
2´–6´3”

8

9

10

11

13

14

16

18

20

22

0.6–1.9

11

13

14

16

18

20

22

25

29

32

0.6–1.4

2´–4´7”

16

18

20

22

25

29

32

—

—

—

0.6–0.9

2´–2´11”

22

25

29

32

—

—

—

—

—

—

0.6–0.7

2´–2´4”

Dahili flaþýn konunun bütününü aydýnlatabileceði en kýsa mesafe 0.6 metredir.
P,
, , , ve
modlarýnda maksimum diyafram (en düþük f/sayýsý) aþaðýda
gösterilen þekilde duyarlýlýða (ISO denkliði) baðlý olarak kýsýtlýdýr:
ISO deðerine göre en açýk diyafram
Mod
P,

,

,

200

250

320

400

500

640

800

1000

1250

1600

2.8

3

3.2

3.3

3.5

3.8

4

4.2

4.5

4.8

5.6

6

6.3

6.7

7.1

7.6

8

8.5

9

9.5

Duyarlýlýkta bir stopluk deðiþim (örneðin 200’den 400’e geçiþ), diyaframda yarým f/stopluk kýsýlma yaratýr. Objektifinizin en kýsýk diyaframý tablodakinden daha geniþse en
yüksek diyafram deðeri, objektifin en açýk diyaframý olacaktýr.
i-TTL flaþ denetimi bütün duyarlýlýk (ISO denkliði) deðerlerinde çalýþýr.
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Objektif
AF-S DX ED 12–24 mm f/4G
AF-S ED 17–35 mm f/2.8D

AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2.8G

AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D
AF 20–35 mm f/2.8D
AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G
AF-S ED 28–70 mm f/2.8D
AF-S VR 200–400 mm f/4G

Zoom konumu

Minimum aralýk

20 mm

2.5 m / 8´2”

24 mm

1.0 m / 3´3”

20 mm, 24 mm

2.5 m / 8´2”

28 mm

1.0 m / 3´3”

20 mm, 24 mm

2.5 m / 8´2”

28 mm

1.5 m / 4´11”

35 mm

0.7 m / 2´4”

20 mm

2.0 m / 6´7”

24 mm

0.7 m / 2´4”

20 mm

1.5 m / 4´11”

24 mm

1.0 m / 3´3”

24 mm

0.8 m / 2´7”

28 mm

3.0 m / 9´10”

35 mm

1.0 m / 3´3”

200 mm

4.0 m / 13´1”

250 mm

2.5 m / 8´2”

Dahili flaþýn konunun bütününü aydýnlatabileceði en kýsa mesafe 0.6 metredir. Dahili
flaþ makro objektiflerin makro mesafelerinde kullanýlamaz.
Dahili flaþ, 20-300mm (35mm denkliðinde) odak uzaklýðýna sahip Ai-S, AI ve AI
olarak deðiþtirilmiþ CPU olmayan objektiflerle de kullanýlabilir. Ancak aþaðýdaki zoom
objektiflerde yazýlý zoom konumu ve uzaklýklarda konunun tamamýný aydýnlatamaz:
• Ai 25–50 mm f/4, Ai-S 25–50 mm f/4, Ai 25–50 mm f/4 and Ai-S 35–70 mm f/3.5:
35 mm’de 1.0 m /3´3” veya üzeri uzaklýkta kullanýlabilir
• Ai 50–300 mm f/4.5, Ai-modified 50–300 mm f/4.5, Ai-S ED 50–300 mm f/4.5, and Aimodified 85–250 mm f/4: 135 mm veya üzerinde kullanýn
• Ai ED 50–300 mm f/4.5: 105 mm veya üzerinde kullanýn
• Ai-S ED and Ai-ED 200 mm f/2: kullanýlamaz
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Uyumlu Objektifler
Dahili Speedlight 20-300mm (35mm denkliðinde) odak uzaklýðýna sahip her CPU
objektifle kullanýlabilir. Ancak aþaðýdaki zoom objektiflerde yazýlý zoom konumu ve
uzaklýklarda konunun tamamýný aydýnlatamaz:

Flaþ Poz Düzeltme
Çekim—Flaþlý Çekim

P, S, A, ve M modlarýnda Flaþ poz düzeltme, flaþýn çýkýþ gücünü, makinenin
flaþ denetim sisteminin ölçtüðü deðere oranla azaltmak veya çoðaltmak
için kullanýlýr. Flaþ çýkýþý yükseltilerek ana konunun daha parlak görünmesi,
düþürülerek istenmeyen patlama ve gölgelerin engellenmesi saðlanýr. Kural
olarak, konu arka plandan daha karanlýksa pozitif, daha aydýnlýkda negatif
düzeltme uygulanýr.

1
2

Mod düðmesini P, S, A, veya M konumuna alýn ve “Dahili Flaþ Kullanýmý”
bölümündeki Adým 1-4’teki gibi bir flaþ modu seçin ( 97–98).
düðmesini basýlý tutarak alt kumandayý çevirin ve flaþ poz düzeltme
deðerini vizör veya kontrol panelinden kontrol edin. Flaþ poz düzeltme,
–3 EV (daha karanlýk) ile +1 EV (daha aydýnlýk)
arasýnda 1/3 EV basamakla ayarlanabilir.
±0 dýþýndaki deðerlerde
düðmesi
býrakýldýktan sonra kontrol paneli ve vizörde
iþaretiyle gösterilir. Etkin deðeri
düðmesine basarak kontrol edebilirsiniz.

3

“Dahili Flaþ Kullanýmý” (
99) bölümünde
anlatýldýðý þekilde çekim yapýn.

Normal flaþ çýkýþýna flaþ poz düzeltme deðerini
±0 olarak düzelterek veya iki düðmeli sýfýrlama
uygulayarak (
111) geri dönebilirsiniz. Flaþ poz basamaklama deðeri
makinenin kapatýlmasýyla deðiþtirilemez.

Seçimlik Speedlight ile Flaþ Poz Düzeltme Kullanýmý
Flaþ poz düzeltme yalnýzca SB-800 ve SB-600 Speedlight flaþlarla kullanýlabilir.
9—EV Step ( 144)
Flaþ poz deðerlerini 1/2 EV basamaklarla deðiþtirmek için kullanabilirsiniz.
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FV Kilidi

1

Kullanýcý Ayarý 15’te FV Lock seçin (AE-L / AFL;
147).

2
3

Mod düðmesini istediðiniz moda alýn ve “Dahili Flaþ Kullanýmý”
bölümündeki Adým 1-4’teki gibi bir flaþ modu seçin ( 97–98).

4

Vizörde flaþ hazýr ýþýðýný görene kadar bekleyin
ve AE-L / AF-L düðmesine basýn. Dahili flaþ,
flaþ çýkýþýný belirlemek için önpatlama gönderir.
Flaþ çýkýþý kilitlenir ve vizörde EL iþareti
görüntülenir.

Konuyu çerçevenin merkezine alýn ve netlemek
için deklanþöre yarým basýn.
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Bu özellik flaþ çýkýþýný kilitlemekte kullanýlýr, bu þekilde flaþ çýkýþý deðiþmeden
kompozisyonu deðiþtirebilirsiniz. Konunuz çerçevenin merkezinde olmasa
dahi ona en uygun flaþ çýkýþýný bu þekilde uygulayabilirsiniz. Flaþ çýkýþý
duyarlýk (ISO denkliði) veya diyaframdaki deðiþikliklere otomatik olarak
ayarlanýr. FV kilidini kullanmak için:

Çekim—Flaþlý Çekim

5

Resmi yeniden çerçevelendirin.

6

Çekim için deklanþöre sonuna kadar basýn.
Dilerseniz FV kilidini açmadan baþka resimler
de çekebilirsiniz.

7

FV kilidini açmak için AE-L / AF-L düðmesine
basýn ve kontrol paneli ve vizörde EL iþaretinin kaybolduðundan emin
olun.

Seçimlik Flaþlarla FV Kilidi Kullanýmý
FV kilidini SB-800 ve SB-600 Speedlight flaþlarla da (ayrý satýlmaktadýr) kullanabilirsiniz.
Flasýnýzý TTL mods (SB-800 AA modda da kullanýlabilir; ayrýntýlar için flaþýnýzýn
kitapçýðýna baþvurun) alýn. FV kilidi etkinken flaþ çýkýþý zoom kafasý deðiþikliklerine
göre otomatik düzeltilir.
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Self-Timer Modu

Çekimin Geciktirilmesi

1
2
3

Makineyi sehpaya (önerilir) veya sabit ve düz bir zemine yerleþtirin.
düðmesine basarak ana kumandayý,
kontrol panelinde
iþareti belirene kadar
çevirin.

Çerçevenizi yapýn ve netleme için deklanþöre
yarým basýn. Tek kare otofokus modunda (
139), yalnýzca vizörde netlendi () iþareti
yandýðýnda çekim gerçekleþir.

Vizörü Kapatýn
Manuel dýþýndaki modlarda doðru pozlama uygulanbilmesi için
deklanþöre basmadan önce vizör penceresini paketten çýkan DK-5 vizör
kapaðý veya elinizle kapatýn. Bu þekilde vizörden giren ýþýðýn otomatik
pozlama iþlemini etkilemesi önlenmiþ olur.
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Self-timer (otomatik zamanlayýcý) makine sarsýntýsýný engellemek veya
fotoðrafta fotoðrafçýnýn da görünmesini saðlamak için kullanýlýr. Self-timer
için:

Çekim—Self-Timer Modu

4

Deklanþöre sonuna kadar basarak otomatik
zamanlamayý baþlatýn. Otomatik zamanlayýcý
(AF asist) lambasý yanýp sönmeye baþlar
ve çekimden iki saniye önce durur ve bip
sesi hýzlanýr. Çekimden sonra, self-timer
seçilmeden önce etkin olan çekim modu yeniden etkinleþir.
Dahili Speedlight
P, S, A, ve M modlarýnda çekimden önce dahili Speedlight açýlýrsa selftimer iþlemi iptal olur. Speedlight kalktýktan sonra self-timer iþlemini
baþlatmak içinvizörde flaþ hazýr ýþýðýnýn yanmasýný bekleyin ve deklanþöre
basýn.

Çekimden önce otomatik zamanlayýcýyý kapatmak isterseniz, mod düðmesini
baþka bir moda getirmeniz veya makineyi kapatmanýz yeterli olacaktýr.

Self-timer modunda

enstantane yaklaþýk 1/ 5 saniyeye eþittir.

1—Beep ( 138)
Bu seçenek self-timer sýrasýndaki bip sesini denetler.
24—Self-timer ( 153)
Self-timer gecikme süresi 2 s, 5 s, 10 s (varsayýlan), veya 20 s olarak ayarlanabilir.
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Uzaktan Kumandayla Çekim

Seçimlik ML-L3 uzaktan kumandayý kendi portrenizi çekmek veya sarsýntýyý
önlemek için kullanabilirsiniz.

Çekim Modu

Açýklama

Gecikmeli kumanda

Kumandayý kullanan kiþiye kendi portresi için poz süresi
tanýr.

Hýzlý kumanda

Hemen çekim yapar; makine sarsýntýsýný önlemek için
kullanýlýr.

Uzun Süreli Pozlama
Uzaktan kumanda M modunda kullanýldýðýnda
enstantane seçilebilir. Bu ayarda
obtüratör, ML-L3 uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki deklanþöre basýldýðýnda
açýlýr (gecikmeli modda deklanþöre basýldýktan 2 s sonra) ve deklanþöre ikinci kez
83). Nikon, obtiratör açýkken enerjinin
basýlana kadar açýk kalýr (en fazla 30 dakika;
kesilmesini engellemek için tam dolu bir EN-EL3 pil veya seçimlik EH-5 AC adaptörü
kullanýlmasýný önerir. Tüm ayarlarda obtüratör yaklaþýk 1 s üzerinde açýk kaldýðýnda,
resimde rastlantýsal daðýlýmlý renkli pikseller olan “kumlanma” görülebileceðini
unutmayýn.
Dahili Flaþ Kullanýmý
Flaþ gerektiren durumlarda makine ML-L3 üzerindeki deklanþöre yalnýzca flaþ tam
olarak dolduðunda yanýt vermektedir. , , , ve modlarýnda flaþ gecikmeli veya
hýzlý kumanda modlarýndan biri seçildiðinde dolmaya baþlar ve flaþ dolduktan sonra
ML-L3 üzerindeki deklanþöre basýldýðýnda, flaþ gerekiyorsa otomatik olarak açýlýr.
Kýrmýzý Göz Azaltma, Yaval Senk ve Kýrmýzý Göz Azaltma veya Oto Yavaþ Senk ile
Kýrmýzý Göz Azaltma modlarýnda çekimden bir saniye önce self-timer lambasý yanar.
Gecikmeli kumanda modunda self-timer lambasý iki saniye yanýp söner ve çekimden
hemen önce bir saniye sürekli yanar.
P, S, A, ve M modlarýnda iki saniyelik geri sayým süresinde flaþ açýlýrsa iki saniyelik geri
sayým iptal olur. Flaþýn dolmasýný bekleyin ve geri sayýmý baþtan baþlatmak için ML-L3
üzerindeki deklanþöre basýn.
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Uzaktan Kumanda Kullanmadan Önce
Uzaktan kumandayý ilk kez kullanmadan önce, pil yalýtýcý plastik parçayý
çýkartmayý unutmayýn.

Uzaktan kumandanýn kullanýmý:
Çekim—Uzaktan Kumanda Kullanýmý

1
2

Makineyi sehpaya (önerilir) veya düz ve sabit bir zemine yerleþtirin.

3

Çerçevenizi yapýn ve netleme için deklanþöre
yarým basýn. Tek kare otofokus modunda (
139), yalnýzca vizörde netlendi () iþareti
yandýðýnda çekim gerçekleþir.

düðmesine basarak ana kumandayý,
kontrol panelinde (gecikmeli kumanda) veya
(hýzlý kumanda) iþareti belirene kadar çevirin.

Vizörü Kapatýn
Manuel dýþýndaki modlarda doðru pozlama uygulanbilmesi için
deklanþöre basmadan önce vizör penceresini paketten çýkan DK-5 vizör
kapaðý veya elinizle kapatýn. Bu þekilde vizörden giren ýþýðýn otomatik
pozlama iþlemini etkilemesi önlenmiþ olur.

1—Beep ( 138)
Bu seçenek gecikmeli kumanda modunda iki saniyelik geri sayým sýrasýndaki, hýzlý
kumanda modunda çekim sýrasýndaki bip sesini denetler.
25—Remote ( 154)
Makinenin gecikmeli kumanda veya hýzlý kumanda modlarýný otomatik olarak iptal
etmesi için geçmesi gereken süre bir, beþ, on veya onbeþ dakika olarak seçilebilir.
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ML-L3
üzerindeki
aktarýcýyý
makine
üzerindeki kýzýlötesi alýcýya doðrultun ve MLL3 üzerindeki deklanþöre basýn (uzaktan
kumandayý dýþarýda kullanýrken aktarýcý ile
kýzýlötesi alýcý arasýndaki alanýn objektif ceya
baþka bir engelle kesilmemesine dikkat edin).
Makinenin netleme ve çekim yöntemi Kullanýcý
Ayarý 2 (Autofocus;
139) seçimine
baðlýdýr.
Çekim
modu

Kýzýlötesi alýcý

Yaklaþýk 5 m (16´)

Kullanýcý Ayarý 2
AF-S (Tek Kare AF)

Makine
netledikten
sonra,
self-timer lambasý çekimden
önce 2s yanýp söner. Makine
Gecikmeli
netleyemiyorsa
çekim
kumanda
gerçekleþmez ve makine bekleme
konumuna geçer.

AF-C (Sürekli AF)
Self-timer lambasý çekimden önce
2s yanýp söner. Makine self-timer
lambasý yanýp sönerken sürekli
netlik arar; makine netleyemese
dahi çekim gerçekleþir.

Makine netlediði an hemen çekim
gerçekleþir. Self-timer lambasý
çekimden sonra yanýp söner. Makine netlemeden çekim hemen
Hýzlý
Makine netleyemiyorsa çekim gerçekleþir. Self-timer lambasý
kumanda gerçekleþmez ve makine bekleme çekimden sonra yanýp söner.
konumuna geçer.

Makine manüel netleme modunda veya makine üzerindeki deklanþörden
otofokus yapýldýðýnda netleme yapmaz.
Tek kare veya sürekli çekim moduna dönmek için makineyi kapatýn ya da
mod düðmesini baþka moda alýn. Uzaktan kumanda etkinleþtirilmeden önce
ayarlý olan çekim moduna, Kullanýcý Ayarý 25’te (Remote;
154) seçilmiþ
üsre içerisinde iþlem gerçekleþtirilmezse de geri dönülecektir. Varsayýlan
süre bir dakikadýr.
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Çekim—Uzaktan Kumanda Kullanýmý

4

Çekim—Uzaktan Kumanda Kullanýmý

Pilin Deðiþtirilmesi
ML-L3 uzaktan kumanda üç voltluk CR2025 lityum pille beslenir.
deðiþtirmek için:

1

Pil yuvasý dilini 1’de gösterilen yönde çektikten
sonra pil yuvasýný 2’deki gibi çekerek çýkartýn.

2

Pili yuvasýndan çýkartýn.

3

Taze pili “+” kutbu yukarý gelecek þekilde
takýn.

4

Pil yuvasýný yerine sokun ve oturana kadar
itin.

Pili

Çocuklarýn eriþemeyeceði yerde saklayýn
Çocuklarýn pili veya diðer küçük parçalarý yutmamalarý için özel bir çaba gösterilmelidir.
Pilin yutulmasý durumunda en kýsa sürede doktora baþvurun.
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Ýki Düðmeli Sýfýrlama

Varsayýlan Ayarlarýn Geri Yüklenmesi

Seçenek

Varsayýlan

Çekim modu

Tek kare

Net alaný

Merkez†

Ölçüm

Matris

*

Seçenek

Varsayýlan

Flaþ Senk Modu
P, S, A, M
,

,

Ön perde senk
Oro Ön Perde
Senk

Esnek program

Kapalý

AE kilidi

Kapalý‡

Poz
Düzeltme

±0

Flash
compensation

Kapalý

Basamaklama

Kapalý

FV lock

Kapalý‡

LCD illuminator

Kapalý

Oto Yavaþ Senk

* Self-timer ve kumanda modlarýnda çekim modu deðiþmez.
† Kullanýcý Ayarý 3 için Closest subjct seçildiðinde (AF-area mode) etkilenmez.
‡ Kullanýcý Ayarý 15 (AE-L/AF-L) etkilenmez.

Aþaðýdaki çekim mönüsü seçenekleri de sýfýrlanacaktýr.
Seçenek

Varsayýlan

Seçenek

Resim kalitesi

JPEG Normal

ISO

Varsayýlan
200

Resim boyu

L

Resim düzeltme

Normal

Beyaz ayarý

Auto*

* Ýnce ayar 0 deðerine alýnýr.

R—Menu Reset ( 136)
Kullanýcý Ayarlarýný varsayýlan deðerlerine döndürmek için Kullanýcý Ayarý R’de (Menu
reset) Reset seçin.
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Çekim—Ýki Düðmeli Sýfýrlama

Aþaðýdaki makine ayarlarýný
ve
düðmelerini birlikte iki saniyeden daha uzun
süre basýlý tutarak sýfýrlayabilirsiniz (bu düðmeler
yeþil noktayla iþaretlenmiþtir). Kullanýcý ayarlarý
sýfýrlamadan etkilenmez.
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Ýzleme
Hakkýnda
Ýzleme Seçenekleri

Bu bölümde, izleme sýrasýnda gerçekleþtirilebilecek
referans resmi izleme zoom izleme ve fotoðraf
bilgisi görme gibi iþlemler anlatýlmaktadýr.

113

Tek Kare Ýzleme
Ýzleme Hakkýnda

Fotoðraflar kayýt sýrasýnda ve
Kayýt
sýrasýnda

düðmesine basýldýðýnda görüntülenir.
���

�����������������������

Düðmesi

������

Fotoðraflar bellek kartýna kaydedilirken
otomatik oalrak görüntülenir.

���

�����������������������

������

En son çekilen resmi görmek için
istediðiniz zaman
düðmesine
basýn.

Portre konumunda (dikey) çekilen fotoðraflar
dikey görüntülenir.

�����

�����������������������

������

Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýk olduðu sürece kullanabilirsiniz. Netlik seçicisi kilidi yalnýzca
ekran kapalýyken çalýþýr.
Dikey Görüntü ( 126)
Ýzleme mönüsündeki Rotate tall seçeneði Off olarak seçildiðinde dikey konumda
çekilen resimler dikey görüntülenmez. Image rotation ( 168) seçeneði Off seçeneði
ile çekilen resimler Rotate tall seçeneði ne olursa olsun dikey görüntülenmez.
7—Anýnda Ýzleme ( 144)
KLullanýcý Ayarý 7’de (Image review) Off seçildiðinde resimler kaydedilirken
görüntülenmez.
22—Ekran Kapanma Ýþlevi ( 153)
Ekran, Kullanýcý Ayarý 22’de (Monitor Off) belirlenmiþ olan süre boyunca iþlem
gerçekleþtirilmediðinde otomatik olarak kapanýr.

114

Tam ekran izleme modunda aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtirilebilir:
Basýn

Açýklama

Diðer resimleri
görüntüle

Kayýt sýrasýnda ilerlemek için aþaðý, kayýt sýrasý tersine
ilerlemek için yukarý tuþuna basýn.

Fotoðraf bilgisi
izle

Açýk fotoðrafýn bilgilerini görmek için sað ve sol tuþlara
basýn ( 116).

Referans resmi
görüntüle

Referans resmi izlemek için
118).

Fotoðrafa
yaklaþ
Fotoðrafý
koru/korumayý
kaldýr

Fotoðrafý sil

Mönüler

Ýzlemeyi bitir

düðmesine basýn (

Açýk resme yaklaþmak için
düðmesine basarak daha
( ) büyük görüntü elde edin ( 120).
iþareti taþýyan resimler
düðmesi veya izleme
mönüsündeki
Delete
seçeneðiyle
silinemezler
(ancak korunanlar dahil bütün resimler bellek kartý
formatlandýðýnda silinir). Resmi korumak veya korumayý
kaldýrmak için
düðmesine basýn ( 121).
Açýk resmi silmek için
düðmesine basýn (
122).
Onay penceresi açýlacaktýr.
Resmi silmek için yine
düðmesine, silmeden çýkmak
için herhangib bir baþka
düðmeye basýn.

���

Delete?
Yes
�����������������������

������

Ýzlemeyi bitirip makine mönülerini görüntülemek için
düðmesine basýn ( 39).
Deklanþör/ Ýzlemeyi bitirip çekim moduna dönmek için
düðmesine veya deklanþöre yarým basýn.
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Ýzleme Hakkýnda

ToAmaç

Fotoðraf Bilgisi
Ýzleme Hakkýnda

Fotoðraf bilgisi tek kare izleme modunda izlenen fotoðraflarýn üzerine
bindirilir. Fotoðraf bilgileri arasýnda sýrayla dolaþmak için çoklu düðmeyi
kullanýn: Çekim bilgisi sayfa 2 ↔ Çekim bilgisi sayfa 1 ↔ Dosya bilgisi ↔
Histogram ↔ Parlak noktalar.
Dosya Bilgisi
1 Korunma durumu...121
2 Kare no/ toplam
resim sayýsý ............126
3 Klasör adý ...............156

4 Dosya adý .................41
5 Resim boyu ..............43
6 Resim kalitesi ...........41

�

�

���

�����������������������

�

�

������

�

�

Shooting Data, Page 1
1 Korunma durumu...121
2 Kare no/ toplam
resim sayýsý ............126
3 Makine adý
4 Kayýt tarihi ................16
5 Kayýt saati.................16
6 Ölçüm ......................75

7 Enstantane ...............76
8 Diyafram...................76
9 Pozlama modu.........76
Poz düzeltme ...........86
10 Odak uzaklýðý .........185
11 Flaþ denetimi............94
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Shooting Data, Page 2
1 Korunma durumu...121
2 Kare no/ toplam
resim sayýsý ............126
3 Resim düzeltme .......56
4 Duyarlýk
(ISO denkliði) ...........46
5 Beyaz ayarý...............48
Beyaz ayarý
düzeltme ..................50
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6 Resim boyu ..............43
Resim kalitesi ...........41
7 Keskinleþtirme..........57
8 Ton düzeltme ...........58
9 Renk modu ..............59
Renk .........................60
10 Doygunluk................60
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Histogram
�

�

1/9

Ýzleme Hakkýnda

1 Korunma durumu..................................................121
2 Kare no/ toplam resim sayýsý .................................126
3 Resimdeki renk daðýlýmýný gösteren grafik. Yatay
düzlem, solda koyu saðda açýk tonlar olmak üzere
piksel parlaklýðýný; dikey düzlemse resimdeki bu
parlaklýkta olan piksel sayýsýný gösterir.

�

Highlights
1 Korunma durumu..................................................121
2 Resimdeki parlak noktalar yanýp sönen kenarlarla
gösterilir.
3 Kare no/ toplam resim sayýsý .................................126

�

�

�
���

����������

Histogramlar
Makinede görüntülenen histogramlar yalnýzca fikir vermek amacýyla konmuþtur ve
fotoðraf uygulamalarýndakilerden farklý olabilir.
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Birden Fazla Resim: Referans Resmi Ýzlemek
Ýzleme Hakkýnda

düðmesine basýldýðýnda resimleri dört veya
dokuzu ayný anda görüntülenecek þekilde
izleyebilirsiniz. Referans resmi izleme sýrasýnda
aþaðýdaki iþlemler uygulanabilir:

ToAmaç

Basýn

�

�

�

�

Açýklama

Görüntülenen
resim sayýsýný
deðiþtir

düðmesine bastýðýnýzda ayný anda görüntülenen
resim sayýsý aþaðýdaki gibi deðiþecektir: tek resim × dört
resim × dokuz resim × tek resim

Resmi seç

Resim seçmek için çoklu düðmenin alt, üst, sol ve sað
tuþlarýný kullanýn.

Fotoðrafa
yaklaþ
Fotoðrafý
koru/korumayý
kaldýr

Fotoðrafý sil

Mönüler

Ýzlemeyi bitir
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Seçili resme yaklaþmak için
( ) daha büyük görüntü elde edin (

düðmesine basarak
120).

iþareti taþýyan resimler
düðmesi veya izleme
mönüsündeki
Delete
seçeneðiyle
silinemezler
(ancak korunanlar dahil bütün resimler bellek kartý
formatlandýðýnda silinir). Resmi korumak veya korumayý
kaldýrmak için
düðmesine basýn ( 121).
Açýk resmi silmek için
düðmesine basýn (
122).
Onay penceresi açýlacaktýr.
Resmi silmek için yine
düðmesine, silmeden çýkmak
için herhangib bir baþka
düðmeye basýn.

�
Delete?
Yes

�

Ýzlemeyi bitirip makine mönülerini görüntülemek için
düðmesine basýn ( 39).
Deklanþör/ Ýzlemeyi bitirip çekim moduna dönmek için
düðmesine veya deklanþöre yarým basýn.

�

�

22—Ekran Kapanma Ýþlevi ( 153)
Ekran, Kullanýcý Ayarý 22’de (Monitor Off) belirlenmiþ olan süre boyunca iþlem
gerçekleþtirilmediðinde otomatik olarak kapanýr.
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Ýzleme Hakkýnda

Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýk olduðu sürece kullanabilirsiniz. Netlik seçicisi kilidi yalnýzca
ekran kapalýyken çalýþýr.

Daha Yakýn Ýzlemek: Zoom Ýzleme
Ýzleme Hakkýnda

Tek kare izleme modunda görüntülenen veya referans resmi izlemede seçili
fotoðrafa yaklaþmak için
düðmesine basýn. Zoom izleme durumunda
aþaðýdaki iþlemler uygulanabilir:
Amaç
To
Zoom iptal/
devam

Zoom
oranýný
deðiþtirir/
farklý bir
yere zoom
yapar

Farklý
alanlarý
gösterir

120

Basýn ve/veya çevirin
( )

Açýklama
Zoom iþleminden tek kare veya referans resmi
izlemeye dönmek için
düðmesine basýn.
Yaklaþmak için düðmeye ikinci kez basýn.
düðmesine +
basýn.
düðmesi
býrakýldýðýnda ekranýn
sað alt köþesinde
dolaþma
ekraný
görüntülenir.
düðmesini basýlý tutup
ana kumandayý saða çevirip alanýn büyüklüðünü
deðiþtirebilir veya dörtlü düðmeyle baþka bir
alana geçebilirsiniz. Seçili alan
düðmesi
býrakýldýðýnda tam ekran olarak görüntülenir.
Diðer
kýsýmlarýný
görmek için çoklu
düðmeyi
kullanýn.
Diðer bölümlere hýzlý
gitmek için çoklu
düðmeyi basýlý tutun.

+

Fotoðraflarýn Silinmeye Karþý Korunmasý

Bir fotoðrafa koruma atamak için:

1
2

Resmi tek kare veya referans resmi izleme ekranýnda seçin.
düðmesine basýn. Fotoðraf

ikonuyla iþaretlenecektir.
���

�����������������������

������

Fotoðrafý silinebilir hale getirmek için korumayý kaldýrýn. Resmi tek kare veya
referans resmi izleme ekranýnda seçin ve
düðmesine basýn.

121

Ýzleme Hakkýnda

Tek kare ve referans resmi izleme modlarýnda
düðmesine bastýðýnýzda
resim kaza sonucu silinmekten korunur. Korunan fotoðraflar
düðmesi
ve izleme mönüsündeki Delete seçeneði ile silinemez ve Windows’ta “saltokunur” özelliðe sahip olacaklardýr (bellek kartý formatlandýðýnda korunan
fotoðraflar da silinecektir).

Tek Fotoðraf Silme
Ýzleme Hakkýnda

Tek kare veya referans resmi penceresinde seçili bir fotoðrafý silmek için
düðmesine basýn. Fotoðraflar silindikten sonra kurtarýlamaz.

1
2

Resmi tek kare veya referans resmi izleme ekranýnda seçin.
düðmesine basýn. Onay kutusu görüntülenecektir.

���
�
�
Delete?
Yes

Delete?
Yes
�����������������������

3

������

Fotoðrafý silmek için yine
baþka bir düðmeye basýn.

�

�

�

Delete?
Yes
�
�

�

�

�

�

�

�

düðmesine basýn. Silmeden çýkmak için

Korunan ve Saklý Fotoðraflar
ikonuyla iþaretlenmiþ fotoðraflar korunmaktadýr ve silinemezler. Saklý fotoðraflarsa
tek kare veya referans resmi ekranlarýnda izlenemez ve silinmek üzere seçilemez.
Silme ( 124)
Birden fazla fotoðraf silmek için izleme mönüsündeki Delete seçeneðini kullanýn.
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Ýzleme Mönüsü
124–131

Mönü
Rehberi

Çekim Mönüsü
132–134

Mönü Seçenekleri Ýndeksi

Makine ayarlarýnýn bir bölümü, ekranda
görüntülenen mönüler yoluyla gerçekleþtirilir. Bu
bölümde aþaðýdaki mönüler anlatýlmaktadýr:

Kullanýcý Ayarlarý
135–154
Ayar Mönüsü
155–168

Ýzleme Mönüsü
Bu mönü bellek kartýnda saklanan fotoðraflarýn
yönetimini ve doðrudan veya slayt gösterisi olarak
izlenmesi saðlar.
Çekim Mönüsü
Çekim mönüsü resim keskinleþtirme ve ton
düzeltme gibi ileri çekim seçeneklerinin denetimini
saðlar.
Kullanýcý Ayarlarý
CSM (Kullanýcý Ayarlarý) mönüsü
iþlemlerinin ayrýtýlarýný ayarlar.

makine

Ayar Mönüsü
Bu mönü bellek kartý formatlama ve tarih ayarý gibi
temel makine iþlemlerini kontrol eder.
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Ýzleme Mönüsü

Resim Yönetimi

Ýzleme mönüsü aþaðýdaki seçeneklerden oluþmaktadýr:
Menu Guide—The Playback Menu

������
�������������
�����������
����������
����������
�
���������

Seçenek

�����
��
��

Delete (Sil)

124–125

Playback fldr (izlenen Klasör)

126

Rotate tall (Dikey resmi çevir)

126

Slide Show (Slayt Gösterisi)

127–128

Hide Image (Resim Sakla)

129

Print Set (Baský Sipariþi)

130–131

Ýzleme mönüsü makinede kart yokken açýlmaz.

Delete (Sil)
Sil mönüsünü açmak için Delete andseçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.
Seçenek

Açýklama

Selected

Seçili resimleri siler.

All

Bütün resimleri siler.

������

��������
���

Yüksek Kapasiteli Bellek Kartlarý
Bellek kartýnda çok sayýda klasör ve dosya bulunmaktaysa veya seçilecek resim sayýsý
yüksekse, silme iþlemi bazen yarým saat kadar sürmektedir.
Saklý ve Korunan Resimler
ikonuyla iþaretlenmiþ fotoðraflar korunmaktadýr ve silinmek üzere seçilemez. Saklý
resimler ( 129) görüntülenmez ve yalnýzca kart formatlandýðýnda silinirler.
Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýk olduðu sürece kullanabilirsiniz. Netlik seçicisi kilidi yalnýzca
ekran kapalýyken çalýþýr.
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Seçili Resimlerin Silinmesi: Selected

1

2

��

���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Resmin üzerine gelin.

3
4

��

���

Resmi seçin. Seçili resim
iþaretlenir.

ile

Diðer resimler için adým 1-2 yinelenmelidir. Seçimi kaldýrmak için resmin
üzerine gelin ve merkez tuþa basýn. Resimleri silmeden çýkmak için
düðmesine basýn.
��������
�������
�������

��

��

Onay penceresi görüntülenir. Seçim için
istediðiniz yazýnýn üzerine gelin ve
düðmesine basýn.
• Yes: seçili resimleri siler
• No: resimleri silmeden çýkar

���

Bütün Fotoðraflarýn Silinmesi: All
Silme mönüsünde All seçin. Saðdaki onay
penceresi açýlacaktýr. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla
istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için
düðmesine basýn.
• Yes: Playback fldr mönüsünde seçili klasör/
klasörlerdeki (
126) bütün resimleri siler.
Saklý ve korunan resimler silinmez.
• No: resimleri silmeden çýkar.

���
������
�����������
��

��

���
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Menu Guide—The Playback Menu

Silme mönüsünde Selected yazýsýný seçtiðinizde Playback fldr mönüsünde
seçilmiþ klasör/klasörlerdeki resimler ( 126) görüntülenir.

Playback Fldr (Ýzlenen Klasör)
Menu Guide—The Playback Menu

Ýzleme klasörünü seçmek için izleme mönüsünde
Playback fldr seçin ( 124) ve sað tuþa basýn.
Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin
üzerine gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

�������������
�������

��

���

Seçenek

Açýklama

Ayar mönüsündeki Folders memönüsünde seçili etkin klasördeki resimler
izleme sýrasýnda görüntülenir ( 156). Bu seçenek fotoðraf çekildiðinde
Current otomatik seçilir. Yeni bellek kartý takýldýðýnda, çekimden önce bu seçenek
ayarlýysa izleme sýrasýnda bu klasörde resim bulunmadýðýný bildiren bir
mesaj görüntülenir. Ýzleme için All seçin.
All

Makine tarafýndan yaratýlan bütün klasörlerdeki Design Rule for Camera
File System (DCF) uyumlu —bütün Nikon ve birçok diðer dijital fotoðraf
makineleri— resimler görüntülenir.

Rotate Tall (Dikey Resmi Çevir)
Portre (dikey) doðrultuda çekilen fotoðraflarýn
izleme sýrasýnda otomatik olarak düzeltilmesini
saplar. Ýzleme mönüsünde Rotate tall ( 124)
seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla
istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için
sað tuþa basýn.
Seçenek
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Açýklama

Dikey (portre) doðrultusunda çekilen resimler izleme sýrasýnda düz
Yes
þekilde görüntülenir (ekrana sýðmasý için fotoðraflar 2/3 oranýnda
(varsayýlan) küçültülmektedir).
No

Dikey (portre) doðrultusunda çekilen resimler normal görüntülenir.

Image Rotation ( 168)
Image rotation seçeneði Off ayarlýyken çekilen resimler Rotate tall mönüsünde ne
seçili olursa olsun normal görüntülenir.

126

Slide Show (Slayt Gösterisi)

Seçenek
Start
Frame intvl
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Açýklama
Slayt gösterisini baþlatýr.
Her resmin hangi süreyle görüntüleneceðini belirler.

Slayt Gösterisini Baþlatmak Ýçin: Start
Slayt gösterisini baþlatmak için Start seçin. Playback fldr mönüsünde seçili
klasördeki ( 126) bütün resimler kayýt sýrasýna göre, her resimde bir süre
bekleyerek görüntülenir. Saklý fotoðraflar ( 129) görüntülenmez. Bu modda
aþaðýdaki iþlemleri uygulayabilirsiniz:
ToAmaç

Basýn

Açýklama

Önceki veya
sonraki kareye
gider

Önceki kareye dönmek için çoklu düðmenin yukarý
tuþuna, sonrakine gitmek için aþaðý tuþuna basýn.

Fotoðraf
bilgisini gösterir

Slayt gösterisi sýrasýnda görüntülenen fotoðraf bilgisini
deðiþtirmek için çoklu düðmenin sað ve sol düðmelerine
basýn.

Dondurur
Mönüye gider
Ýzleme moduna
döner

Dondurmak için

düðmesine basýn (

128).

Slayt gösterisini bitirip izleme mönüsüne dönmek için
düðmesine basýn.
Slayt gösterisini bitirip etkin fotoðrafýn görüntülendiði
izleme ekranýna dönmek için
düðmesine basýn.

Çekim moduna Deklanþör Slayt gösterisini bitirip, ekraný kapatýp çekim moduna
döner
geçmek için deklanþöre yarým basýn.
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Resimlerin ardarda otomatik bir “slayt gösterisi”
gibi görüntülenmesi için bu modu seçin ( 124)
ve saða basýn. Seçeneðin üzerine gelmek için
yukarý/aþaðý tuþlarýný, seçim yapmak için sað tuþu
kullanýn.

Menu Guide—The Playback Menu

Etkin klasördeki son fotoðraf da görüntülendikten
sonra veya izleme
düðmesine basýlarak
dondurulduðunda saðdaki ekran görüntülenir.
Çoklu düðmeyi kullanarak istediðiniz seçeneðin
üzerine gelin ve çoklu düðmenin sað tuþuna
basýn.
• Restart: Gösteriye devam eder.
• Frame Intvl: Resimlerin gösterim süresinni deðiþtirir.
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Slayt gösterisinden çýkýp izleme mönüsüne dönmek için
veya çoklu düðmenin sol tuþuna basýn.

düðmesine

Gösterim Süresinin Deðiþtirilmesi: Frame Intvl
Slide Show mönüsünde Frame Intvl yazýsýný
seçin veya yukarýda anlatýldýðý gibi gösteriyi
dondurun. Saðdaki ekran görüntülenecektir.
Her fotoðrafýn ekranda kaldýðý gösterim süresini
deðiþtirmek için çoklu düðmeyle uygun seçeneðin
üzerine gelin ve slayt gösterisine dönmek için
çoklu düðmenin sað tuþuna basýn.
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Hide Image (Resim Saklama)

mönüsünde Hide image ( 124) üzerine gelin
ve sað tuþa basýn. Playback fldr mönüsün seçili
( 126) klasördeki resimler görüntülenir.
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Resmi seçin

3
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Diðer resimler için adým 1-2
yinelenmelidir. Seçimi kaldýrmak
için resmin üzerine gelin ve merkez
tuþa basýn. Resimleri silmeden
çýkmak için
düðmesine basýn.

Resmi seçin. Saklý resimler
ikonuyla iþaretlenir.

4
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Ýþlemi tamamlayýn ve izleme
mönüsüne dönün.

Saklanan Resimlerin Dosya Bilgileri
Saklý resimler WÝndows’da izlenirken “gizli” ve “salt-okunur” statiye sahiptir.
NEF+JPEG Basic resim kalitesinde çekilen fotoðraflarda hem NEF (RAW) hem de
JPEG resim ayný özellikleri taþýr.
Korunan ve Saklý resimler
Ayný anda hem korunan hem de saklý resimlerdeki koruma kaldýrýldýðýnda, resmin
gizliliði de sona erer.
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Slayt gösterisi yaratýrken veya baþkalarýna fotoðraf
gösterirken bazý fotoðraflarý saklamak için Hide
image seçeneðini kullanmak isteyebilirsiniz. Saklý
fotoðraflar yalnýzca Hide image mönüsünden
izlenebilir ve kart formatlandýðýnda silinebilir. Ýzleme

Print Set (Baský Sipariþi)
Menu Guide—The Playback Menu

Print Set seçeneði ahngi fotoðraflarýn kaç adet basýlacaðýný ve her baskýnýn
yanýnda bulunmasý gereken bilgileri içeren dijital “baský sipariþi” yaratmakta
kullanýlýr. Baský sipariþi yaratýldýktan sonra bellek kartýný makineden çýkartýp
DPOF uyumlu bir cihaza taktýðýnýzda resimler karttan direkt olarak basýlýr.
Ýzleme mönüsünde Print set ( 124) seçin ve saða basýn. Seçeneðin
üzerine gelmek için yukarý/aþaðý tuþlarýný, seçim
���������
yapmak için sað tuþu kullanýn.
������������

Seçenek
Select / set

Açýklama

�������������

Fotoðraflarý baský için seçer.

Deselect all? Baský sipariþini iptal eder.

“Print Set” açýlmýyorsa
Ýzleme mönüsünde Print set seçeneði yoksa, bellek kartýnda baský sipariþimi
kaydedecek alan kalmamýþ demektir. Birkaç resim silip yeniden deneyin.
Direkt Baskýya Uygun Çekim
Deðiþiklik yapýlmadan direkt baskýya gidecek olan fotoðraflarýn çekiminde Optimize
image ( 56) mönüsünden Direct Print veya Custom ve Color mode oalrak Ia
(sRGB) veya IIIa (sRGB) seçin.
Baský Sipariþi Yarattýktan Sonra
Baský sipariþi yarattýktan sonra resimlerin gizlilik durumunu deðiþtirmeyin ve bilgisayar
veya baþka bir cihazla fotoðraf silmeyin. Bu durumlar baský sýrasýnda soruna neden
olabilir.
DPOF
DPOF bellek kartýndaki fotoðraflarýn direkt karttaki sipariþten basýlmasýný saðlayan
bir endüstri standardýdýr. Resimleri baskýya vermeden önce yazýcýnýzýn veya baský
cihazýnýn DPOF destekli olup olmadýðýný kontrol edin.
Exif sürüm 2.21
D70 Exif uyumlu cihazlarda baský yapýlýrken fotoðraf bilgilerinin en iyi sonucu verecek
þekilde kullanýlmasýný saðlayan bir standart olan Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) versiyon 2.21’i desteklemektedir.
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Baský Sipariþinin Deðiþtirilmesi: Select / Set

1
2
3
4
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Resmin üzerine gelin.
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Resmi seçin ve baský sayýsýný 1 olarak
girin.Seçili fotoðraflar
ikonuyla
iþaretlenir. Baský sayýsýný çoðaltmak ve
azaltmak için çoklu düðmenin yukarý ve
aþaðý tuþlarýný kullanýn (en fazla 99).

Diðer resimler için adým 1-2 yinelenmelidir. Seçimi kaldýrmak için baský
sayýsý 1 olduðunda aþaðý tuþuna basýn. Deðiþiklik yapmadan çýkmak için
düðmesine basýn.
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Ýþlemi tamamlayýp Print Set mönüsüne dönün. Seçeneði üzerine gelmek için
yukarý/aþaðý tuþlarýný kullanýn.
• Sipariþteki fotoðraflarýn hepsine enstantane ve diyafram yazdýrmak için Data
Imprint seçin ve sað düðmeye basýn. Seçenek yanýnda iþaret görüntülenir.
• Sipariþteki fotoðraflarýn hepsine tarih yazdýrmak için Imprint Date seçin ve sað
düðmeye basýn. Seçenek yanýnda iþaret görüntülenir.
• Ýþaretli seçeneði kaldýrmak için üzerine gelerek çok düðmenin saðýna basýn.
Deðiþiklikleri kaydedip izleme mönüsüne dönmek için Done seçin ve sað
düðmeye basýn. Deðiþiklik yapmadan çýkmak için
düðmesine basýn.
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Select / set seçildiðinde Playback fldr mönüsünde seçili klasördeki (
126) resimler görüntülenir.

Çekim Mönüsü

Çekim Seçenekleri

Çekim mönüsü aþaðýdaki seçenekleri içerir:
Menu Guide—The Shooting Menu
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Seçenek
Optimize image * (Resim düzelt)

56–61

Long exp. NR (Uzun pozlama NR)

133

Image quality (Resim kalitesi)

41–42

Image size (resim boyu)

43–45

White bal. * (Beyaz Ayarý)

48–55

ISO

46–47

* Yalnýzca P, S, A, ve M modlarýnda.

Optimize Image (Resim Düzelt)
Mod düðmesi P, S, A, ve M konumlarýndan
birindeyken resimlerinizi Optimize
image
mönüsündeki
seçeneklerle
düzeltebilirsiniz.
Ayrýntýlar için bkz “Çekim: Resim Düzeltme” (
56).
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Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýk olduðu sürece kullanabilirsiniz. Netlik seçicisi kilidi yalnýzca
ekran kapalýyken çalýþýr.
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Long Exp. NR (Uzun Pozlama NR)

Seçenek

������������
���

��

��

Açýklama

Off
(vars)

Kumlanma azaltýcý kapalý; makine normal çalýþýr.

On

Kumlanma azaltýcý 1s veya daha yavaþ
enstantanelerde devreye girer.
Resmin iþlenmesi için gereken süre iki katýna
çýkar. Ýþlem sýrasýnda diyafram ve enstantane
göstergelerinde
yanýp söner.
iþareti kaybolduðunde yeni fotoðraf
çekilebilir.

Önbellek
Kumlanma azaltýcý çalýþýrken önbelleðin alabileceði en fazla resim sayýlarý aþaðýdadýr:
Resim kalitesi Resim boyu Çekim sayýsý
RAW
FINE

NORM

Resim kalitesi Resim boyu Çekim sayýsý

—

3

L

17

L

7

M

5

S

47

L

3

M

5

S

17

L

10

M

5

S

25

BASIC
RAW+BASIC
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Bu seçenek 1s’den dxaha uzun enstantanelerde
çekilen fotoðraflarýn, “kumlanma”yý (özellikle
gölge ve karanlýk alanlarda görülen rastlantýsal
daðýlýmlý parlak pikseller) azaltacak þiekilde iþlenip
iþlenmeyeceðini belirler. Çekim mönüsünde
Long Exp. NR ( 132) seçin ve saða basýn.
Seçeneðin üzerine gelmek için yukarý/aþaðý
tuþlarýný, seçim yapmak için sað tuþu kullanýn.

Image Quality
Menu Guide—The Shooting Menu

Resim kalitesi saðdaki seçenekler arasýndan
seçilebilir. Ayrýntýlar için bkz “Çekim: Resim kalitesi
ve boyu” ( 41).

�������������
��� ��������
���� ���������
���� �������������
����� ����������
����� ��������������

Image Size
Resim boyu L (3008 × 2000), M (2240 × 1488),
ve S (1504 × 1000) olarak seçilebilir. Ayrýntýlar için
bkz “Çekim: Resim kalitesi ve boyu” ( 43).
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White Bal. (Beyaz Ayarý)
Bu seçenek yalnýzca P, S, A, ve M modlarýnda
çalýþýr. Ayrýntýlar için bkz “Çekim: Beyaz Ayarý”
( 48).
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ISO
Duyarlýk (ISO denkliði) varsayýlan ayar olan ISO
200 denkliðinin üzerine çýkarýlabilir. Ayrýntýlar için
bkz “Çekim: Duyarlýk (ISO Denkliði)” ( 46).
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Kullanýcý Ayarlarý

Ýnce Makine Ayarlarý

Seçenek
R Menu reset
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Seçenek
136–137

05 ISO auto

142–143

01 Beep

138

06 No CF card?

143

02 Autofocus

139

07 Image review

144

03 AF-area mode

140

08 Grid display

144

04 AF assist

141

09 EV step

144

CSM menu seçeneði Detailed olduðunda onaltý seçenek eklenir:
Seçenek

Seçenek

10 Exp comp.

145

18 AF area illm

149

11 Center wtd

145

19 Flash mode

150–151

12 BKT set

146

20 Flash sign

152

13 BKT order

146

21 Shutter spd

152

14 Command dial

147

22 Monitor off

153

15 AE-L / AF-L

147

23 Meter-off

153

16 AE lock

148

24 Self-timer

153

17 Focus area

148

25 Remote

154

Mönünün ilk ve son seçenekleri birbirine baðlýdýr. 09 EV step (simple seçim)
veya 25 Remote (detailed seçim) seçiliyken aþaðý basýldýðýnda R Menu
reset seçilir. R Menu reset seçiliyken yukarý basýldýðýndaysa 09 EV step
veya 25 Remote seçilir.

Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýkken kullanabilirsiniz. Netlik seçici kilidi yalnýzca ekran
kapalýyken etkinleþir.
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Kullanýcý Ayarlarý (CSM) mönüsü makine ayarlarýnýn
kiþiselleþtirilmesini saðlar. Ayar mönüsünde CSM
menu seçeneði Simple olarak seçildiðinde
(
161), Kullanýcý Ayarlarý mönüsü aþaðýdaki
seçeneklerden oluþur:

HELP Düðmesi
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Kullanýcý Ayarlarý konusunda yardým almak için CSM mönüde istediðiniz
seçeneðin üzerindeyken veya seçenekler açýkken
(HELP) düðmesine
basýn.
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Kullanýcý Ayarý R: Menu Reset
Kullanýcý Ayarlarýný varsayýlan deðerlerine
döndürmek için CSM mönüsünde Menu reset
seçin ( 135) ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý
tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve
seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek
No
(vars)

Açýklama
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Ayarlarý deðiþtirmeden mönüden çýkar.

Reset Ayarlarý varsayýlan deðerlerine döndürür.

Ýki Düðmeli Sýfýrlama
Ýki düðmeli sýfýrlama sýrasýnda Kullanýcý Ayarlarý deðiþmez (

136

111).

��

Varsayýlan deðerler.
Varsayýlan

R Menu reset

No

13 BKT order

01 Beep

On

14 Command dial

02 Autofocus

AF-S

03 AF-area mode
04 AF assist
05 ISO auto

Single area *

Varsayýlan
MTR>Under>Over
No

15 AE-L / AF-L

AE / AF Lock

16 AE lock

AE-L button

On

17 Focus area

No wrap

Off

18 AF area illm

Auto

06 No CF card?

Release lock

19 Flash mode

TTL

07 Image review

On

20 Flash sign

On

Off

21 Shutter spd

1/60

1/3 Step

22 Monitor off

20 s

Off

23 Meter-off

6s

8 mm

24 Self-timer

10 s

25 Remote

1 min

08 Grid display
09 EV step
10 Exp comp.
11 Center wtd
12 BKT set
*

Seçenek

,

,

,

,

AE & flash
, ve

modlarýnda varsayýlan deðer: Closest subjct.
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Seçenek

Kullanýcý Ayarý 1: Beep
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Makinenin hoplarlörünü açýp kapatmak için
CSM mönüsünde Beep ( 135) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.
Seçenek

�������
��
���

�

Açýklama

On
(vars)

Hoparlör açýk; kontrol panelinde
iþareti
görüntülenir. Çekim geciktirme (self-timer ve
gecikmeli kumanda modlarýnda) sýrasýnda, hýzlý
kumanda modunda çekimde, ve tek kare AF
modunda (Kullanýcý Ayarý 2’de AF veya AF-S
seçiliyse) netleme saðlandýðýnda bip sesi duyulur.

Off

Hoparlör kapalý; bip sesi duyulmaz. Kontrol
panelinde
iþareti görüntülenir.
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Kullanýcý Ayarý 2: Autofocus

Seçenek
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Açýklama

AF-S *

Tek kare AF (
64). Netlik, vizörde netlendi
iþareti görüntülendiðinde kilitlenir; yalnýzca netlik
bulunduðunda çekim gerçekleþir. Netleme modu
seçicisi AF ayarlandýðýnda kontrol panelinde AF-S
görüntülenir.

AF-C †

Sürekli AF (
64).
Deklanþör yarým basýlý
tutulduðu sürece makine netler; netlik saðlanmasa
dahi çekim gerçekleþir. Netleme modu seçicisi
AF ayarlandýðýnda kontrol panelinde
AF-C
görüntülenir.

* P, S, A, M, , , , , , ve
modlarýnda varsayýlan.
, , , , , ve
modlarýndan birine geçildiðinde Kullanýcý Ayarý 2 otomatik olarak AF-S konumuna
geçer.
†
modunda varsayýlan.
. geçildiðinde Kullanýcý Ayarý 2 otomatik olarak AF-C
konumuna geçer.
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Mod seçicisi AF konumundayken netlemenin
nasýl gerçekleþeceðini belirlemek için CSM
mönüsünde Autofocus (
135) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.

Kullanýcý Ayarý 3: AF-Area Mode
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Mod seçicisi AF konumundayken AF alanýný
belirlemek için CSM mönüsünde AF-area mode
( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý
tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve
seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek

Single
area 1, 2
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Açýklama
Net alaný elle seçilir ( 66); Makine yalnýzca
seçili alandaki konuyu netler. Kompozisyonunuz
büyük oranda hareketsizse veya konunuzun
seçili net alnýnda kalacaðýndan eminseniz bu
modu kullanýn.

Net alaný elle seçilir ( 66), Makine netleme
sýrasýnda bütün net alanlarýndan gelen
bilgiyi kullanýr. Konunuz seçili net alanýndan
çýktýðýnda, makine diðer net alanlarýndan gelen
Dynamic bilgileri deðerlendirerek netlemeye devam eder
area 1 (vizördeki seçili net alaný deðiþmez). Konunuz
düzensiz olarak hareket ediyorsa veya konunuzu seçili net alanýnda
tutamýyorsanýz bu modu kullanýn.
Makine otomatik olarak en yakýn konunun
bulunduðu net alanýný seçer; makine netlerken
etkin net alaný çerçeveyle belirtilir ( 8).
Konu net alanýný terk ederse, makine diðer net
Closest alanlarýndan gelen bilgiye göre konuyu izler.
139) AF-S
subjct 3, 4 Kullanýcý Ayarý 2’de (Autofocus;
seçiliyken makine netliði bulur bulmaz netlik kilitlenir.
Düzensiz hareket eden konularýn netsiz ve bulanýk çýkmasýný engeller.
1 Kontrol paneli ve vizörde merkez net alaný seçili görüntülenir.
2 P, S, A, M, ve modlarýnda versayýlan ayar.
moduna geçildiðinde Kullanýcý Ayarý
3 otomatik olarak Single area konumuna geçer.
3 , , , , , ve
modlarýnda versayýlan ayar.
, , , , , ve
modlarýndan birine geçildiðinde Kullanýcý Ayarý 2 otomatik olarak Closest subjct
konumuna geçer.
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Kullanýcý Ayarý 4: AF-Assist

Seçenek
On
(vars)
Off

�������������
��

��
���

�

Açýklama
AF asist ýþýðý uygun koþullarda yanar (
modlarýnda yanmaz.

72). AF asist ýþýðý

,

, ve

AF asist ýþýðý kapalý.
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Dahili AF asist ýþýðý, konunun karanlýkta kaldýðý
durumlarda netlemeyi kolaylaþtýrýr. AF Asist
ýþýðýnýn açýlýp açýlmayacaðýný belirlemek için CSM
mönüsünde AF-assist (
135) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.

Kullanýcý Ayarý 5: ISO Auto
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Makinenin
gereekli
durumlarda
optimal
pozlama ve flaþ çýkýþýný saðlamak için duyarlýðý
(ISO denkliði) otomatik deðiþtirmesi için CSM
mönüsünde ISO auto (
135) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.

������������
���

��

��

�

Seçenek

Açýklama

Off
(vars)

Duyarlýlýk, etkin pozlama ayarlarýnda en iyi pozlama saðlanmasa dahi,
kullanýcýnýn seçtiði duyarlýlýk deðeri sabit kalýr.

On

IfKullanýcýnýn seçmiþ olduðu duyarlýlýkta en doðru
pozlama ve flaþ çýkýþý gerçekleþtirilemiyorsa,
makine otomatik olarak en az ISO 200 en fazla
ISO 1600 arasýnda otomatik olarak deðer belirler.
Kontrol paneli ve vizörde ISO AUTO iþareti belirir;
kullanýcýnýn girdiði deðer deðiþtirildiðinde bu
iþaret yanýp söner. Yüksek duyarlýkta çekilen resimlerde kumlanma
oluþabileceðini unutmayýn.
• Mod düðmesi P, A, , , , , , , veya konumundaysa: makine
otomatik olarak duyarlýlýðý optimum pozlama için gereken enstantane
enstantane / 8000 s veya P, A, DVP mode ayarlarýnda girilen deðerden (
143) daha yavaþsa ayarlar; enstantane ISO 1600 denkliðinde optimum
pozlama saðlanamýyorsa girilen deðerden farklý olabilir).
• Mod düðmesi S konumundaysa: makine duyarlýðý makine ölçüm sýnýrlarý
aþýlmayacak þekilde otomatik ayarlar.
• Mod düðmesi M konumundaysa: makine duyarlýðý, girilmiþ enstantane
ve diyafram ile optimum pozlama saðlanamýyorsa otomatik olarak
düzeltir.
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On seçildiðinde saðdaki mönü açýlýr. P, A, DVP
mode için etkin ayarý seçmek için ISO auto
seçeneðini açýn ve Done seçerek sað tuþa basýn.
CSM mönüsü görüntülenir.

�����������
��

��������������

P, A,
, , , , , , ve
modlarý için
�����������������
enstantane sýnýrýný deðiþtirmek isterseniz P, A,
�����
DVP mode seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý ve
����
aþaðý tuþlarýyla 1/125 ile 30 s 1 EV aralýla bir deðer
����
��
����
seçin ve üzerine geldiðiniz deðeri etkinleþtirmek
���
için sað tuþa basýn. CSM mönüsü açýlacaktýr. P,
A, , , , , , , ve modlarýnda makine,
optimum pozlama için gereken enstantane seçili deðerden yavaþsa otomatik
olarak duyarlýðý deðiþtirir.

Kullanýcý Ayarý 6: No CF Card?
Makinede bellek kartý olmadýðý zaman da
deklanþörün çalýþmasýný saðlamak için CSM
mönüsünde No CF card? (
135) seçin ve
sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.
Seçenek
Release
lock
(vars)
Enable
release

��������������
��
��������������
��������������

�

Açýklama
Makinede bellek kartý yokken deklanþör kilitlenir. Deklanþör, makine
Capture 4 sürüm 4.1 veya üzerinde (ayrý satýlýr) çalýþýlýrken doðrudan
bilgisayara kayýt yapýlýyorsa kilitlenmez.
Makinede bellek kartý yokken deklanþör ve obtüratör çalýþýr.
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����

Kullanýcý Ayarý 7: Image Review
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Fotoðraflarýn çekimin hemen ardýndan ekranda
���������������
(On, varsayýlan seçenek) veya yalnýzca
düðmesine basýldýðýnda (Off) görüntülenmesini
��
��
saðlar. CSM mönüsnde Image review ( 135)
���
seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla
�
istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim
için sað tuþa basýn. Seçili ayar ne olursa olsun
fotoðraflarý
düðmesine basarak görüntülemek her zaman mümkündür.

Kullanýcý Ayarý 8: Grid Display (Ýstek Üzerine Rehber Çizgiler)
Ýstek üzerine görüntüleyebileceðiniz rehber çizgiler size manzara
çekimlerinde veya PC objektiflerle tilt veya pan
���������������
yaparken kompozisyon konusunda yardýmcý
olur.Rehber çizgileri açýp kapatmak için CSM
��
���
mönüsünde Grid display ( 135) seçin ve sað
��
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
�
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn. Çizgileri görmek için On seçin. Varsayýlan
ayar: Off (çizgi yok).

Kullanýcý Ayarý 9: EV Step
Pozlama ayarlarý (enstantane, diyafram, poz düzeltme, flaþ poz düzeltme
ve poz ve flaþ basamaklama) 1/3 EV (1/3 Stop)
����������
(varsayýlan) veya 1/2 EV (1/2 Stop) basamaklarla
gerçekleþtirilebilir. CSM mönüsünde EV step
��������
��
( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý
��������
tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve
�
seçim için sað tuþa basýn.
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Kullanýcý Ayarý 10: Exp Comp.

Seçenek
Off
(vars)

������������
���

��

��

�

Açýklama
Poz düzeltme

düðmesi basýlýyken ana kumanda çevrilerek ayarlanýr.

Poz düzeltme için kumanda düðmelerinden biri kullanýlýr. Hangisi olduðu
pozlama moduna ve Kullanýcý Ayarý 14 seçeneðine baðlýdýr.
Kullanýcý Ayarý14
No
On

Yes

Mod

P

Alt kumanda

Alt kumanda

S

Alt kumanda

Ana kumanda

A

Ana kumanda

Alt kumanda

Bu seçenek M,

,

,

,

,

,

, ve

modlarýnda çalýþmaz.

Kullanýcý Ayarý 11: Center Wtd
Poz ölçümü sýrasýnda merkez aðýrlýklý ölçüm
��������������
(yalnýzca P, S, A, ve M modlarýnda;
75) en
� ����
büyük aðýrlýðý çerçeve merkezindeki daireye
� ����
verir. Bu dairenin çapý (φ) 6, 8, 10, ve 12 mm
�� ����
(varsayýlan: 8 mm) olarak seçilebilir. Ayrýntýlý CSM
� �� ����
mönüsünde Center wtd ( 135) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

��
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Bu seçenek P, S, ve A modlarýnda ( 86)poz
düzeltme ayarýnda
düðmesinin kullanýlýp
kullanýlmayacaðýný belirler.
Ayrýntýlý CSM
mönüsünde Exp comp. ( 135) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.

Kullanýcý Ayarý 12: BKT Set
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Bu seçenek hangi ayarlarýn basamaklamadan
etkileneceðini belirler . Ayrýntýlý CSM mönüsünde
BKT set ( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/
aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin
ve seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek
AE & flash
(vars)
AE only
Flash only

����������
���������� ��
�������
����������

�

�������������

Açýklama
Hem pozlama hem de flaþ basamaklanýr.
Yalnýzca pozlama basamaklanýr.
Yalnýzca flaþ basamaklanýr.

WB bracketing Beyaz ayarý basamaklanýr.

Kullanýcý Ayarý 13: BKT Order
seçenek basamaklamanýn hangi sýrayla
uygulanacaðýný seçer. Ayrýntýlý CSM mönüsünde
BKT order ( 135) seçin ve sað tuþa basýn.
Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin
üzerine gelin ve seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek

������������
� ��������������
��

��������������

�

Açýklama

MTR>Under>Over Basamaklama “Basamaklama” bölümünde verilen sýrayla
(vars)
uygulanýr ( 90, 93).
Under>MTR>Over Basamaklama negatiften pozitife doðru uygulanýr.

Beyaz Ayarý Basamaklama
NEF (Raw) ve NEF+JPEG Basic resim kalitelerinde beyaz ayarý basamaklama
uygulanamaz.
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Kullanýcý Ayarý 14: Command Dial

Seçenek

���������������
��

��
���

�

Açýklama

No
(vars)

Ana kumanda enstantaneyi, alt kumanda diyaframý denetler.

Yes

Ana kumanda diyaframý, alt kumanda enstantaneyi denetler.

Kullanýcý Ayarý 15: AE-L / AF-L
Bu seçenek AE-L/AF-L düðmesinin fonksiyonunu
denetler. Ayrýntýlý CSM mönüsünde AE-L / AF-L
( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý
tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve
seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek

Açýklama

AE/AF Lock
AE-L/AF-L düðmesine basýldýðýnda netlik ve pozlama kilitlenir.
(vars)
AE Lock only Pozlama kilitlenir. Netlik etkilenmez.
AF Lock only Netlik kilitlenir. Pozlama etkilenmez.
AE Lock
hold

AE-L/AF-L düðmesine basýldýðýnda pozlama kilitlenir.
düðmeye yeniden basýlana kadar kilitli kalýr.

Deðerler

AF-ON

AE-L/AF-L düðmesine basýldýðýnda netleme yapýlýr. Bu durumda
deklanþöre yarým basýldýðýnda netleme gerçekleþtirilmez.

FV Lock

AE-L / AF-L düðmesine basýldýðýnda flaþ çýkýþý kilitlenir ve düðmeye
yeniden basýlana veya ölçümler kapanana kadar kilitli kalýr ( 103).
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S, A, ve M modlarýnda hangi kumanda
düðmesinin enstantaneyi, hangisinin diyaframý
denetleyeceðini buradan girebilirsiniz. Ayrýntýlý
CSM mönüsünde Command dial (
135)
seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla
istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için
sað tuþa basýn.

Kullanýcý Ayarý 16: AE Lock
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Bu seçenek deklanþöre yarým basýldýðýnda
pozlamanýn kilitlenip kilitlenmemsini denetler.
Ayrýntýlý CSM mönüsünde AE Lock (
135)
seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla
istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için
sað tuþa basýn.
Seçenek
AE-L button
(vars)
+Release
bttn

����������

����������� ��
��������������

�

Açýklama
Pozlama yalnýzca AE-L/AF-L düðmesiyle kilitlenir.
Pozlama deklanþöre yarým basarak da kilitlenebilir.

Kullanýcý Ayarý 17: Focus Area
Varsayýlan ayarda net alaný göstergesi dört dýþ net
�������������
alanýndan oluþur. Üst net alaný seçiliyken yukarý
������� ��
düðmesine basýldýðýnda deðiþiklik olmaz. Bu
ayarda, net alanlarý arasýnda yukarýdan aþaðýya,
����
aþaðýdan yukarýya, soldan saða ve saðdan sola
�
geçiþ seçilebilir. Ayrýntýlý CSM mönüsünde Focus
area ( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/
aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.
Seçenek

Açýklama

No wrap
(vars)

Geçiþ yok.

Wrap

Geçiþ var.
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Kullanýcý Ayarý 18: AF Area Illm
���������������

A ����

��

���

�

��

Seçenek

Açýklama

Auto
(vars)

Etkin net alaný arkaplanla kontrast gerektiren durumlarda otomatik olarak
yanar.

Off

Etkin net alaný yanmaz.

On

Etkin net alaný arkaplandan baðýmsýz olarak her zaman yanar.
Arkaplan parlaklýðýna baðlý olarak parantezlerin görülmesi zorlaþabilir.
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Etkin net alanýnýn vizörde kýrmýzý görüntülenmesini
saðlayabilirsiniz. Ayrýntýlý CSM mönüsünde AF
area illm (
135) seçin ve sað tuþa basýn.
Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin
üzerine gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

Kullanýcý Ayarý 19: Flash Mode
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Dahili Speedlight iin flaþ modu belirler. Ayrýntýlý
CSM mönüsünde Flash mode ( 135) seçin ve
sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.

�������������
���

��

������
��������������

�

Seçenek

Açýklama

TTL
(var)

Dahili Speedlight flaþýn çýkýþý çekim þartlarýna göre otomatik olarak
ayarlanýr.

Manual

Saðdaki mönü görüntülenir. Full (tam güç)
���������
ile 1/16 (1/ 16 çýkýþ gücü) arasýnda bir deðer
���������� ��
seçip CSM mönüsüne dönmek için sað tuþa
���������
basýn. P, S, A, ve M modlarýnda flaþ ne zaman
���������
dahili Speedlight açýk olsa seçili çýkýþ gücünde
���������
patlar (son güçte flaþ [m / ft] 17/56 [ISO 200]
����������
veya 12/39 [ISO 100] rehber sayýya sahiptir).
Kontrol apneli ve vizörde
iþaretleri yanýp söner. Ön flaþ patlamalarý
gerçekleþmez ve bu þekilde dahili Speedlight seçimlik ek flaþlar için
master flaþ görevini görür.

Bu seçeneði P, S, A, ve M modlarýnda
kablosuz flaþ denetimiyle birden fazla SB800 veya SB-600 kullanýrken makinenin flaþ
çýkýþ deðerlerini ayarlayabilmesi için seçin.
Saðdaki mönü görüntülenir; TTL (i-TTL flaþ
denetimi; yalnýzca CPU objektiflerle), AA
(Otomatik Diyafram; yalnýzca CPU objektif ve
SB-800 flaþla), veya M seçin. M seçildiðinde
Commander saðdaki ekran görüntülenir; yukarý ve aþaðý
mode
tuþlarýný kullanarak kablosuz flaþ denetimi
için flaþ çýkýþ deðerini Full (tam güç) ile
1/128 (1/ 128 çýkýþ gücü) arasýnda seçin. Sað
tuþa basarak CSM mönüsünde dönün.
* Commander mode seçiliyken, dahili
Speedlight açýk olsa dahi, flaþ senk modu
iþaretinde görüntülenmez.
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�����������������
���

��

��
�
����
����
���
���
���
����

��

30 °/daha az

60–30 °

5 m /16´ veya
daha az

Speedlight üzerindeki
algýlayýcý makineye
bakmalýdýr.

Makine (dahili
Speedlight)

10 m /33´ veya
daha az
30 °/daha az
60–30 °

5 m /16´ veya
daha az

Makine ile seçimlik Speedlight flaþlar arasýndaki uzaklýk, flaþlar makinenin
önündeyken en fazla yaklaþýk 10 m veya flaþlar makinenin yanýndayken
(merkez çizgiden itibaren her iki yanda 30–60 °) en fazla yaklaþýk 5 m (16´)
olmalýdýr.

Commander Mode
Dahili Speedlight flaþý açmak için
düðmesine basýn ve ön patlamalarýa izin verin.
Seçimlik flaþlar, algýlayýcýlarý ön patlamalarý görecek þekilde yerleþtirilmelidir. Sehpa
kullanýlmýyorsa, seçimlik Speedlight flaþlardan gelen parlak yansýmalarýn veya
doðrudan flaþ ýþýðýnýn makine objektifinden (TTL modda) veya seçimlik flaþ üzerindeki
fotoselden (AA modu) girmemesine, pozlamaya etkisi olacaðýndan özellikle dikkat
edilmelidir. e), as this may interfere with exposure. Flaþlarýn hespini yerleþtirdikten
sonra test çekimi yapýn ve sonuçlarý ekranda kontrol edin.
Kullanýlabilecek Speedlight sayýsýnda herhangi bir sýnýr olmamakla beraber, pratik sýnýr
üçtür. Üçten fazla flaþ kullanýldýðýnda, diðer flaþ ünitelerinin ýþýðýnýn veya yansýmasýnýn
flaþýn performansýný etkileme olasýlýðý artar. Bütün flaþlar ayný grupta olmalýdýr. Bilgi için
flaþýnýzýn kitapçýðýna baþvurun.
Commander mode seçeneðindeki AA (yalnýzca SB-800) ve TTL ayarlarý yalnýzca
CPU objektiflerle kullanýlabilir. Non-CPU objektif takýldýðý durumda deklanþör kilitlenir.
Vizördeki flaþ hazýr ýþýðý ( ) ve iþaretiyle kontrol panelindeki flaþ senk modu iþareti
yanýp söner.
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Commander Mode
Kullanýcý Ayarý 19’da (Flash mode) Commander mode seçiliylen seçimlik
SB-800 veya SB-600 Speedlight kullanýrken Seçimlik flaþý Kanal A, Grup A
ayarýnda kullanýn ve flaþlarý aþaðýdaki gibi yerleþtirin.

Kullanýcý Ayarý 20: Flash Sign
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

P, S, A, ve M modlarýnda dahili Speedlight
�������������
otomatik olarak açýlmaz. Bu seçenek, deklanþöre
basýldýðýnda daha fazla ýþýk gerekiyorsa dahili
��
��
Speedlight flaþýn açýlmasý gerektiðini göstermek
���
için
iþaretinin yanýp sönmesini isteyip
�
istemediðinizi seçer. Ayrýntýlý CSM mönüsünde
Flash sign ( 135) seçin ve sað tuþa basýn.
Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað
tuþa basýn.
Seçenek

Açýklama

On
(vars)

iþareti dahili flaþýn gerektiðini göstermek için yanýp söner (P, S, A, ve
M modlarýnda).
iþareti dahili flaþ açýkken veya harici flaþ kullanýlýrken
çalýþmaz.

Off

iþareti dahili flaþ gerekse dahi yanýp sönmez.

Kullanýcý Ayarý 21: Shutter Spd
Bu seçenek P ve A modlarýnda kullanýlabilecek en
��������������
yavaþ enstantaneyi girmenizi saðlar. Seçenekler
��
����
1/60 s (1/60, varsayýlan deðer) ile 30 s (30")
����
����
arasýndadýr. Ayrýntýlý CSM mönüsünde Shutter
���
spd ( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/
���
�
aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine
gelin ve seçim için sað tuþa basýn. Seçili deðer
ne olursa olsun flaþ senk modu yavaþ senkronizasyona ayarlandýðýnda, 30
saniyeye kadar enstantane kullanýlabilir.
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Kullanýcý Ayarý 22: Monitor Off
��������������

��� ����
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� ��� ������

��

Kullanýcý Ayarý 23: Meter-Off
Bu seçenek hiçbir iþlem yapýlmadýðýnda makine
ölçümlerinin dört saniye (4 s), altý saniye (6 s),
sekiz saniye (8 s), onaltý saniye (16 s), veya
otuz dakika (30 min.) sonra kapanmasýný saðlar.
Varsayýlan deðer 6 sdir. Ayrýntýlý CSM mönüsünde
Meter-off (
135) seçin ve sað tuþa basýn.
Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin
üzerine gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

������������
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Kullanýcý Ayarý 24: Self-Timer
Bu seçenek self-timer (otomatik zamanlayýcý) modunda deklanþöre
basýldýktan sonra obtüratörün açýlmasý için
�������������
gereken gecikme süresinin belirlenmesini
�� �����
saðlar. Gecikme süresi yaklaþýk iki (2 s), beþ
�� �����
(5 s), on (10 s), veya yirmi saniye (20 s) olarak
��
����
���
seçilebilir. Varsayýlan deðer 10 sdir.
Ayrýntýlý
� ��� ����
CSM mönüsünde Self-timer ( 135) seçin ve
sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

EH-5 AC Adaptörü
Makine seçimlik EH-5 AC adaptörüyle beslenirken, Kulanýcý Ayarý 22 ve 23’te (Monitor
Off ve Meter-Off) nasýl olursa olsun on dakika sonra ekran kapanacaktýr.
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Bu seçenek hiçbir iþlem yapýlmadýðýnda ekranýn
on saniye (10 s), yirmi saniye (20 s), bir dakika
(1 min.), beþ dakika (5 min.), veya on dakika
(10 min.) sonra kapanmasýný saðlar. Ayrýntýlý
CSM mönüsünde Monitor off ( 135) seçin ve
sað tuþa basýn. Yukarý/aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn. Choose a shorter monitor-off delay for
longer battery life.

Kullanýcý Ayarý 25: Remote
Mönü Rehberi—Kullanýcý Ayarlarý

Bu seçenek uzaktan kumanda iþlemleri
kullanýlmadýðýnda, ne kdaar süre sonra kumanda
modundan çýkýlýp normal moda dönüleceðini
belirler: 1 dakika (varsayýlan), 5 dakika, 10 dakika,
veya 15 dakika. Seçili süre içerisinde iþlem
yapýlmaz veya makine kapatýlýrsa, makine tek
kare veya sürekli çekim moduna (en son etkin
mod) geri döner.

���������
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� ��� ������

��

Ayrýntýlý CSM mönüsünde Remote ( 135) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý/
aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðin üzerine gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.
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Ayar Mönüsü

Makine Ayarlarý

Ayar mönüsü üç seçenek sayfasýndan oluþur:
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Seçenek
Folders (Kalsörler)

156–158

File No. Seq. (Dosya Numaralandýrma)

159

Format

160

CSM menu (CSM mönüsü)

161

Date (Tarih)

161

LCD brightness (LCD parlaklýðý)

161

Mirror lock-up (Ayna kilidi)

162

Video mode (Video modu)

162

Language (Dil)

163

Image comment (Resim yorumu)

163–164

USB

165

Dust ref photo (Toz ref. Resmi)

166–167

Firmware Ver. (Firmware sürümü)

167

Image rotation (Resim çevirme)

168

Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýkken kullanabilirsiniz. Netlik seçici kilidi yalnýzca ekran
kapalýyken etkinleþir.
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Folders (Klasörler)
Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Klasör yaratmak ve denetlemek ya da
fotoðraflarýn kaydedileceðiklasörü seçmek için
ayar mönüsünde Folders ( 155) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðe gelin ve seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek

�������
�������������
���
������
������

Açýklama

Select folder Saklama için etkin olacak klasörü seçer.
New
Rename
Delete

Beþ haneli isimli yeni bir klasör yaratýr.
Etkin klasörü yeniden isimlendirir.
Boþ klasörleri siler.

Select Folder (Klasör Seç)
Bundan sonra çekilecek resimlerin saklanacaðý
klasörü seçmek için , ayar mönüsünde Folders
mönüsünün içinde Select folder seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
klasöre gelin ve seçerek ayar mönüsüne dönmek
için sað tuþa basýn. Seçili klasör Playback fldr
mönüsünde Current seçiliyse izleme için de
kullanýlacaktýr ( 126).

�������������
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Etkin klasör ilk sýrada görüntülenir, daha sonra onu NCD70 (varsayýlan
klasör) izler ve sonra alfabetik sýrayla diðer klasörler görüntülenir. Select
folder mönüsünde seçili klasör silinse veya makineye yeni bir bellek kartý
takýlsa dahi deðiþmez. Bu durumlarda fotoðraf çekildiðinde ayný isimli yeni
bir klasör yaratýlýr.
�������������

NCD70
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Seçili klasör
Diðer klasörler
(alfabetik sýrada)

New (Yeni)

1

Aþaðýdaki gibi beþ haneli isim girin.
Klavye alaný
Harflerin üzerine gelmek
için
çoklu
düðmeyi,
seçmek
için
düðmesini kullanýn.

���

���

����������
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Ýsim alaný
Klasör isimleri burada
görüntülenir.
Ýmleci
hareket ettirmek için
düðmesine basarak ana
kumandayý çevirin.

Ýsim alanýnda imleci hareket ettirmek için
düðmesine basarak ana
kumandayý çevirin. Etkin imleç alanýnda yeni bir harf girmek için, çoklu
düðmeyle harfin üzerine gelin ve
düðmesine basarak harfi girin.
Etkin imleç alanýndaki harfi silmek için
düðmesine basýn. Yeni klasör
yaratmadan ayar mönüsüne çýkmak için
düðmesini kullanýn.
Klasör isimleri en fazla beþ harften oluþabilir. Bundan sonra yazýlan
karakterler silinir.

2

Klasörü yaratýp ayar mönüsüne dönmek için
düðmesine basýn. Baþka
bir klasör seçilene kadar son yaratýlan klasör etkin saklama klasörüdür.
Yaratýlan klasör Playback fldr mönüsünde Current seçiliyse izleme için
de kullanýlacaktýr ( 126).

Klasör Ýsimleri
Klasörler bellek kartýnda makine tarafýndan atanan üç rakamlý numara ve belirleyiciden
oluþan isimlerle saklanýr (ör. 100NCD70). Her klasör en fazla 999 fotoðraf içerebilir.
Etkin klasördeki fotoðraf sauyýsý 999’a ulaþtýðýnda veya klasörde 9999 numaralý
bir dosya bulunduðunda etkin numaraya bir eklenerek yeni bir klasör yaratýlýr (ör.
101NCD70). Seçim ve isimlerndirme kolaylýðý için, ayný isme sahip bütün klasörler
ayný klasör gibi kabul edilir. Örneðin, NIKON seçildiðinde, Playback fldr mönüsünde
Current seçiliyken ( 126) bütün NIKON isimli klasörler (100NIKON, 101NIKON,
102NIKON, vb.) görüntülenecektir. Çekimde fotoðraflar ayný isimli en yüksek numaralý
klasöre kaydedilir.
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Yeni bir klasör yaratmak için ayar mönüsünde Folders mönüsünün içinde
New seçin ve sað tuþa basýn. Adým 1’deki ekran açýlýr.

Rename (Yeniden Ýsimlendir)
Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Varolan bir klasörün ismini deðiþtirmek için Folders mönüsünün içinde
Rename seçin ve sað tuþa basýn.

1

Klasör listesi görüntülenir. Yukarý ve aþaðý
tuþlarýyla istediðiniz klasörün üzerine gelin.

2

Sað tuþa basýn. Saðdaki ekran açýlýr. Ýsmi
önceki sayfanýn Adým1 bölümündeki gibi
deðiþtirin. Klaösr adýný deðiþtirmeden ayar
mönüsüne çýkmak için
düðmesine basýn.

3

Ýsmi deðiþtirmek ve ayar mönüsüne dönmek
için
düðmesini kullanýn.
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Delete (Sil)
Bellek kartýnda fotoðraf içermeyen klasörleri silmek için Folders mönüsünün
içinde Delete in the Folders seçin ve sað tuþa
������
������������
basýn. Saðdaki ekran açýlýr; Yukarý ve aþaðý
�������
tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe gelin ve sað tuþla
seçin.
��
��
• No: Boþ klasörleri silmeden ayar mönüsüne
���
döner.
• Yes: Boþ klasörleri siler ve ayar mönüsüne
döner.

Klasör Sayýsý
Bellek kartýnda yüksek sayýda klaösr bulunduðunda kayýt ve izleme için gereken süre
de çoðalmaktadýr.
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File No. Seq. (Dosya Numaralandýrma)

Seçenek
Off
(vars)

On

Açýklama
Yeni klasör yaratýldýðýnda, bellek kartý deðiþtiðinde
formatlandýðýnda numaralandýrma 0001’den yeniden baþlar.

veya

kart

Yeni klasör yaratýldýðýnda, bellek kartý deðiþtiðinde veya kart
formatlandýðýnda numaralandýrma son kullanýlan numaradan devam
eder. Etkin klasördeki fotoðraflarda 9999 numaraya eriþildiðinde otomatik
olarak makine yeni bir klasör yaratýr ve numaralandýrma 0001’den yeniden
baþlar.

On seçeneðindeki gibi, ancak yeni çekilen fotoðrafa klasördeki en büyük
Reset dosya numarasýna bir eklenerek numara verilir. Seçili klasörde fotoðraf
yoksa numaralandýrma 0001’den yeniden baþlar.

Dosya Numaralandýrma
Etkin klasör numarasý 999 ise ve klasör 999 fotoðraf içeriyorsa veya bir fotoðraf 9999
numarasýna sahipse deklanþör kilitlenir. File No. Seq. açýktýr, kapatýn ve bellek kartýný
formatlayýn veya makineye baþka bir kart takýn.
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Bir fotoðraf çekildiðinde makine onu son kullanýlan
�������������
rakama bir ekleyerek dosyalandýrýr. Bu seçenek
��
���
yeni bir klasör yaratýldýðýnda, kart formatlandýðýnda
��
veya deðiþtirildiðinde numaralandýrmanýn son
kullanýlan rakamdan devam mý edeceðini
�����
yoksa baþtan mý baþlayacaðýný denetler. Ayar
mönüsünde File No. Seq. ( 155) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe gelin ve seçim
için sað tuþa basýn.

Format
Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Bellek
kartlarýnýn
ilk
kullanýmdan
önce
formatlanmasý gerekir. Ayrýca kartý formatlamak
içindeki bütün fotoðraflarý silmek için kolay
bir yoldur. Bellek kartýný formatlamak için ayar
mönüsünde Format (
155) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðe gelin ve seçim için sað tuþa basýn
button:
Seçenek
No

Yes

������
�������

��

��

���

Açýklama
Bellek kartýný formatlamadan çýkar.
Bellek kartýný formatlar. Ýþlem sýrasýnda saðdaki
mesaj görüntülenir.
Formatlama iþlemi sürerken, bu iþaret
kaybolmadan önce bellek kartýný veya pili
çýkartmaktan, AC adaptörünü (ayrý olarak
satýlmaktadýr) sökmekten kaçýnýn.

������
����������

Formatlama Sýrasýnda
Formatlama iþlemi sürerken bellek kartýný veya pili çýkartmaktan, AC adaptörünü (ayrý
olarak satýlmaktadýr) sökmekten kaçýnýn.
Formatlamadan Önce
Formatlama karttaki, saklý ve korunan dosyalar dahil olmak üzere tüm veriyi kurtarýlamaz
þekilde siler Formatlama iþlemine baþlamadan önce saklamak istediðiniz veriyi
bilgisayarýnýza aktarýn.
FAT 32
D70 FAT 32 desteklidir, bu þekilde 2 GB üzerindeki bellek kartlarýnýn kullanýlmasý
olanaklý hale gelir. Daha önce FAT 16 formatlý kartlar yine FAT 16 formatlanýr.
Ýki Düðmeli Formatlama
Bellek kartlarýnýzý
( ve ) düðmelerine ayný anda basarak da formatlayabilirsiniz
( 21).
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CSM Menu (CSM Mönüsü)

Seçenek

��������
������

��

��������

Açýklama

CSM mönüsü yalnýzca aþaðýdaki seçeneklerden oluþur. Bu seçenek
seçiliyken deðiþiklikler diðer Kullanýcý Ayarlarýnda uygulanmaz.
• 1: Beep
• 2: Autofocus
Simple • R: Menu reset
• 4: AF assist
• 5: ISO auto
(vars) • 3: AF-area mode
• 6: No CF card?
• 7: Image review
• 8: Grid display
• 9: EV step
Detailed CSM mönü yirmialtý ayarýn tamamýndan oluþur (R–25).

Date (Tarih)
Makinenin saatini ve tarihini ayarlamak için Ayar
mönüsünde Date (
155) seçin ve sað tuþa
basýn. Ayrýntýlar için bkz “Ýlk Adýmlar: Temel Ayar
” Adým 4 ( 16). Date mönüsü makine ilk kez
açýlldýðýnda otomatik olarak görüntülenir.

LCD Brightness (LCD Parlaklýðý)
Ayar mönüsünde LCD brightness ( 155) seçin
ve sað tuþa basýn. Bu seçenek ekran parlaklýðýný
denetler. Parlaklýðý arttýrmak için çoklu düðmenin
yukarý tuþuna, düþürmek için aþaðý tuþuna basýn.
Ekranýn daðýndaki rakam etkin parlaklýk deðerini
gösterir. -2 en karanlýk, 2 en parlak deðerlerdir.
Seçiminizi etkinleþtirmek için çoklu düðmenin
saðýna basýn. Ayar mönüsüne döneceksiniz.
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CSM mönüsünde yirmialtý ayarýn tamamýný
mý, yoksa yalnýzca ilk on tanesinin mi
görüntüleneceðini buradan seçebilirsiniz. Ayar
mönünde CSM menu (
155) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz
seçeneðe gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

Mirror Lock-Up (Ayna Kilidi)
Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Bu seçenek, aynanýn CCD’nin önünü açarak
low-pass filtre ve CCD bakýmýnýn yapýlmasýný
saðlayacak þekilde yukarýda kilitli kalmasýný
denetler. Ayrýntýlý bilgi için “Teknik Notlar: Makine
ve Pil Bakýmý” bölümüne baþvurun (
194).
Mirror lock-up ( 155) seçin ve sað tuþa basýn.
Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe
gelin ve seçim için sað tuþa basýn.
Seçenek

Yes

No
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Açýklama
Deklanþöre basýldýðýnda ayna yukarý konumda kilitli kalýr ve kontrol
panelinde “– – – – – – ” yanýp söner. Makine kapatýldýðýnda aynayý geri
indirecek enerjinin bulunmasýna dikkat edin. Bu enerjiyi garantilemek için
Nikon yalnýzca seçimlik EH-5 AC adaptörüyle kullanýlmasýný önermektedir.
Ayna normal çalýþýr.

Video Mode (Video Modu)
Bu seçenek video çýkýþýnda kullanýlacak standardý
seçer. Bu ayarýn kullandýðýnýz video cihazýna
uygun olmasý gerekir. Ayar mönüsünde Video
mode ( 155) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý
ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe gelin ve
seçim için sað tuþa basýn.

Seçenek
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Açýklama

NTSC Makineyi NTSC cihazlara baðlarken kullanýn.
PAL

Makineyi PAL cihazlara baðlarken kullanýn. PAL video cihazlarýnda çýkýþ
piksel sayýsý düþürüldüðünden çözünürlük azalýr.

Video Çýkýþý
Varsayýlan video çýkýþý satýþýn gerçekleþtiði ülkeye göre farklýlýk gösterir.
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Language (Dil)
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Image Comment (Resim Yorumu)
Bu seçenek çektiðiniz fotoðrafa kýsa bir metin eklemenizi saðlar. Bu yorumlarý
fotoðraflarý makinenizle birlikte verilen yazýlýmla
�������������
veya Nikon Capture 4 sürüm 4.1 ve üzeriyle
-- ����
��
izlerken okuyabilirsiniz. Ayar mönüsünde Image
comment (
155) seçin ve sað tuþa basýn.
�������������
Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe
��������������
gelin ve seçim için sað tuþa basýn.

Seçenek
Done

Açýklama
Yorumu kaydedip ayar mönüsüne döner.

Input comment Ayar yazýmýnda kullanýlýr.
Attach comment Yorumu bütün yeni fotoðraflara ekler.

Input Comment (Yorum Giriþi)
Resim yorumu yazmak için Input comment seçin ve sað tuþa basýn.
Aþaðýdaki ekran görüntülenir.
Klavye alaný
Çoklu düðmeyle karakter
seçin ve
düðmesine
basýn.
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Metin alaný
Girdiðiniz metin burada
görüntülenir. Ýmleci
düðmesine basýp ana
kumandayý
çevirerek
hareket ettirebilirsiniz.
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Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Makine mönü ve mesajlarýnýn dilini deðiþtirmek
için ayar mönüsünde Language ( 155) seçin
ve sað tuþa basýn. Ayrýntýlar için Bkz. “Ýlk Adýmlar:
Temel Ayarlar” Adým 1 (
16). Language
mönüsü makine ilk kez açýlldýðýnda otomatik
olarak görüntülenir.

Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Ýmleci metin alanýnda saða sola hareket ettirmek için
düðmesine basarak
ana kumandayý çevirin. Ýmlecin bulunduðu yere yeni bir karakter girmek için
çoklu düðmeyle istediðiniz karakterin üzerine gelip
düðmesine basýn.
Ýmlecin bulunduðu yerdeki karakteri silmek için
düðmesine basýn. Metin
girmeden ayar mönüsüne dönmek için
düðmesine basýn.
Yorumlar otuzaltý karaktere kadar metin þekilndedir. Otuzaltýncýdan sonra
yazýlan karakterler silinir.
Metin giriþini tamamladýðýnýzda
resim yorumu mönüsüne dönün.

düðmesine basarak metni kaydedip

Attach Comment (Yorum Ekle)
Metni yukarýda anlatýldýðý gibi girdikten sonra ayný yorumu bundan sonra
çekilecek fotoðraflara eklemek isteyebilirsiniz. Bu durumda resim yorumu
mönüsünde Attach Comment üzerine gelin ve çoklu düðmenin sað tuþuna
basýn. Seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenecektir. Sonra Done yazýsýnýn
üzerine gelip, ayar mönüsüne dönmek için çoklu düðmenin sað tuþuna
basýn.
Yorumun fotoðraflara eklenmesini istemiyorsanýz, resim yorumu mönüsüne
dönün ve yeniden Attach Comment seçip çoklu düðmenin sað tuþuna
basarak Attach Comment yazýsý yanýndaki iþareti kaldýrýn. Sonra Done
yazýsýnýn üzerine gelip, ayar mönüsüne dönmek için çoklu düðmenin sað
tuþuna basýn.
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USB

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

���
�
� �������������

� ���

PTP veya Mass Storage seçin

Mac OS X
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Mass Storage seçin

Mac OS 9

Varsayýlan USB seçeneði: Mass Storage. USB seçeneðini deðiþtirmek için
ayar mönüsünde USB seçin ( 155) seçin ve sað tuþa basýn. Yukarý ve
aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe gelin ve seçim için sað tuþa basýn.
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Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Makineyi bilgisayara veya yazýcýya USB ( 171,
176) yoluyla baðlamadan önce, doðru USB
seçeneðini ayarlayýn. Makineyi bir PictBridge
yazýcýya baðlarken veya Nikon Capture 4 (sürüm
4.1 veya üzerini gerektirir) Camera Control birimini
kullanýrken PTP seçin.
Makinenizle birlikte
verilen yazýlýmý resimlerin bilgisayara aktarýmý
için kullanacaksanýz (kopyalama için) aþaðýdaki
tablodan iþletim sisteminize uygun seçeneði
bulun ve onu ayarlayýn.

Dust Ref Photo
Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Bu seçenek Nikon Capture 4 sürüm 4.1 veya üzerinde Image Dust Off iþlevi
için referans resmi almakta kullanýlýr (Image Dust Off hakkýnda ayrýntýlý bilgi
için Nikon Capture 4 Kullaným Kitapçýðý’na baþvurun).
Image Dust Off referans verisi almak için:

1

CPU bir objektif takýn. Dust ref photo iþlevi yalnýzca makinede CPU
objektif takýlýyken çalýþýr. En az 50mm odak uzaklýðý kullanmanýzý öneririz.
Makinede zoom objektif takýlýysa objektifi en büyük tele konumuna alýn.

2

Ayar mönüsünde Dust ref photo (
Saðdaki ekran açýlýr.

155) seçin ve sað tuþa basýn.
��������������
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��
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3

Yes seçin ve sað tuþa basýn (Image Dust Off
referans verisi almadan ayar mönüsüne geri
dönmek için No seçin ve sað tuþa basýn).
Makine ayarlarý otomatik olarak Image Dust
Off için deðiþtirilecektir. Ekranda saðdaki
mesaj ve vizör ve kontrol panelinde
iþareti görüntülenecektir. Ýþlemi iptal edip
ayar mönüsüne dönmek için
düðmesine
veya sol tuþa basýn. Ýþlem ekran veya makine
kapanýrsa da iptal olacaktýr.
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Image Dust Off
Nikon Capture 4 (ayrý olarak satýlmaktadýr) üzerindeki Image Dust Off özelliði
NEF (RAW) fotoðraflarý, Dust ref photo ile gelen veriyle karþýlaþtýrarak makinenin
sistemindeki tozlarýn yarattýðý etkiden temizler. JPEG resimlerde kullanýlamaz. D70
Nikon Capture 4 sürüm 4.1 veya üzeriyle birlikte çalýþmaktadýr.
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Objektifi beyaz ve özelliksiz bir konunun 10 cm. yakýnýna alýn. Konuyu,
vizörde baþka hiçbir konu görünmeyecek þekilde çerçevelendirdikten
sonra, deklanþöre yarým basýn. Otofokus modunda netlik otomatik olarak
sonsuzda sabitlenir. Manüel netleme modunda deklanþöre basmadan
önce netliði sonsuza alýn.

5

Deklanþöre sonuna kadar basarak Image Dust Off referans verisini
kaydedin (konu yeterince aydýnlýk olmadýðýnda kumlanma azaltýcýnýn
otomatik olarak devreye girerek, resmin kayýt süresini uzatacaðýný
unutmayýn). Deklanþöre basýldýðýnda ekran kararýr.
Referans konusu fazla karanlýk veya fazla
aydýnlýksa makine Image Dust Off referans
bilgisi alamaz ve saðdaki mesaj görüntülenir.
Baþka bir referans konusu seçin ve Adým
3’ten yeniden deneyin.

Firmware Ver. (Firmware Sürümü)
Makinenin etkin firmware sürümünü görmek için,
ayar mönüsünde Firmware Ver. ( 155) seçin
ve sað tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla
istediðiniz seçeneðe gelin ve seçim için sað tuþa
basýn.

Image Dust Off Referans Verisi
Image
Dust
Off
referans
verisi
makinede
görüntülendiðinde saðdaki gibi çizgiler belirir; histogram
ve parlak noktalar görüntülenmez. Dust Off ref photo
seçeneðiyle çekilen fotoðraflar bilgisayarda kullanýlan
yazýlýmlarla görüntülenemez.
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NDF

Image Dust Off reference image
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Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

4

Image Rotation (Resim Çevirme)
Mönü Rehberi—Ayar Mönüsü

Varsayýlan ayarda D70 her fotoðrafýn ne yönde
���������������
çekildiðini kaydeder. Bu þekilde “dikey” (portre)
konumunda çekilen fotoðraflar makinede ve
��������� ��
makineyle verilen yazýlýmla ya da Nikon Capture
4 sürüm 4.1 veya üzerinde izlendiðinde doðru
���
þekilde görüntülenir. Ýsterseniz, bu seçeneði
kapartýp, objektif yönünü kaydetmeyebilirsiniz. Bu
þekilde objektif aþaðý veya yukarý bakarken yanlýþ yön kaydedilirse sorunla
karþýlaþmazsýnýz. Ayar mönüsünde Image rotation ( 155) seçin ve sað
tuþa basýn. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla istediðiniz seçeneðe gelin ve seçim
için sað tuþa basýn.
Seçenek

Açýklama
Makinen fotoðrafýn manzara (geniþ) veya makine 90 ° derece saat
yönünde veya 90 ° derece saat yönünün tersinde döndürülerek portre
(dikey) konumda mý çekildiðini kaydeder .*

Automatic
(vars)
Manzara (geniþ)
konumu

Off

Makine 90 ° saat
yönünde çevrilmiþ

90 ° saat yönü tersine
çevrilmiþ

Makine konumu kaydetmez. Nikon Capture 4 sürüm 4.1 ve üzeri
ve makinenizle birlikte verilen yazýlým fotoðraflarý manzara (yatay)
konumunda görüntüler. Makine çevirme yönü Nikon Capture 4
Camera Control modülünde manzara (yatay) olarak gösterilir.
Objektif aþaðý veya yukarý bakarken yönün karýþmamasý için bu modu
kullanýn.

* Sürekli çekim modunda ( 62), ilk karede kaydedilen çekim yönü, seri sýrasýnda
makine yönü deðiþtirilse dahi serideki bütün fotoðraflara uygulanýr..

Rotate Tall ( 126)
Bu seçenekte Automatic seçiliyken çekilen “Dikey” yönde fotoðraflarýn makine
ekranýnda çevrilerek görüntülenebilmesi için Rotate tall ayarýnda Yes seçilmiþ olmasý
gerekir.
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Baðlantýlar
Harici Cihaz Baðlantýlarý

Televizyonda Ýzleme
170
Bilgisayar Baðlantýsý
171–174

Fotoðraflarýnýzý ve makine mönülerini televizyon
ekranýnda görüntüleyebilir ya da makinenizi bir
video kayýt cihazýna baðlayarak fotoðraflarý video
kasede kaydedebilirsiniz. Paketten çýkan yazýlým
bilgisayarýnýza kurulduktan sonra, paketten çýkan
USB kablosuyla makineyi bilgisayara baðlayýp
fotoðraflarýnýzý deðiþtirmek, izlmek, basmak ve
arþivlemek amacýyla bilgisayara aktarabilirsiniz.
Televizyonda Ýzleme
Makinenizin televizyona veya video cihazýna nasýl
baðlandýðý ve resimlerin televizyon ekranýnda nasýl
görüntülendiði bu bölümde anlatýlmaktadýr.
Bilgisayar Baðlantýsý
Bu bölümde yazýlýmlarý ve bilgisayar baðlantýsýnýn
ayrýntýlarýný bulabilirsiniz
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Televizyonda Ýzleme

Makinenin Video Cihazýna Baðlanmasý

Paketten çýkan EG-D100 video video kablosunu kullanarak izleme veya kayýt
için D70 makinenizi bir video cihazýna veya televizyona baðlayabilirsiniz.
Baðlantýlar—Televizyonda Ýzleme

1

Makineyi kapatýn.

2

Makinenin arabirim baðlantýlarýný koruyan
kapaðý açýn.

3

Makineyi video cihazýna aþaðýda gösterildiði gibi baðlayýn.

EG-D100
EG-D100 kabloyu takýp çýkartmadan önce
makinenizi kapatmayý unutmayýn.

Video
cihazýna

4
5

DC giriþi
Video çýkýþý

Makineye

Televizyonu video kanalýna alýn.
Makineyi açýn. Normalde makine ekranýnda olmasý gerekn görüntü
televizyonda görüntülenir veya video kasede kaydedilir. Bu sýrada
makine mönüsünde görüntü olmaz, ancak makine normal çalýþýr.

AC Adaptörü Kullanýn
Pilleri boþaltmamak için televizyon baðlantýsý sýrasýnda EH-5 AC adaptörü (ayrý olarak
satýlmaktadýr) kullanmanýzý öneririz.
Video Çýkýþý ( 162)
Varsayýlan Video Output ayarý NTSCdir. PAL cihaz baðlantýlarýnda PAL seçin. PAL
cihaz çýkýþýnda çözünürlük düþecektir.
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Bilgisayar Baðlantýsý

Veri Aktarýmý ve Makine Kullanýmý

Makineyi Baðlamadan Önce
Kitapçýklarý okuyup sistem gereklerini kontrol ettikten sonra makinenizle
verilen yazýlýmý bilgisayara yükleyin. Veri aktarýmýnýn kesilmemesi için
makinenin pilinin tam þarjlý olmasýna dikkat edin. Daha da iyisi Nikon
makinenizi bilgisayara baðladýðýnýzda seçimlik AC adaptörü (ayrý
satýlmaktadýr) kullanmanýzý önerir.
Makineyi
bilgisayara
baðlamadan
önce
ayar mönüsünden USB seçeneðini (
165)
accomakinenin iþletim sistemi ve Nikon Capture
4 Camera Control kullanýmý veya yalnýz aktarým
seçiminize göre düzeltin:
Ýþletim SÝstemi

Aktarým*

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Mac OS X

PTP veya Mass
Storage seçin

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)
Mac OS 9
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Makine Denetimi†

PTP seçin
Mass Storage seçin

* Resimler makineyle verilen yazýlýmla bilgisayara aktarýlýr.
† D70 Makine Denetimi Nikon Capture 4 sürüm 4.1 ve üzeriyle gerçekleþtirilir.
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Baðlantýlar—Bilgisayar Baðlantýsý

Bu bölümde makinenizle birlikte verilen UC-E4 USB kablo aracýlýðýyla
makinenin bilgisayara baðlanarak makinenizle birlikte verilen ve aktarým
ve bilgi görüntülenmesinde kullanýlan yazýlým veya resim iþleme özellikleri
son derece geliþtirilmiþ olan Nikon Capture 4 sürüm 4.1 altýnda çalýþtýrýlmasý
anlatýlmaktadýr.

USB Kablo Baðlantýsý
Baðlantýlar—Bilgisayar Baðlantýsý

1
2

Bilgisayarý açýn ve iþletim sisteminin açýlmasýný bekleyin.

3

UC-E4 kablonun düz ucunu bilgisayara takýn. Kablonun diðer ucunu
makinenizin USB terminaline takýn. Kabloyu hub veya klavye üzerinden
baðlamayýn.

Makineyi kapatýn.

Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me),
Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9
Yukarýda adý geçen iþletim sistemlerinden birini makineyle birlikte verilen yazýlýmla
kullanýrken PTP USB ayarýný seçmeyin. Makine, yukarýdaki iþletim sistemlerinden
birini kullanan bir bilgisayara PTP seçiliyken baðlandýysa, makineyi aþaðýda anlatýldýðý
gibi çýkartýn. Mass Storage seçin ve yeniden baðlayýn.
Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98 SE
Windows donaným sihirbazý açýlýr. Sihirbazdan çýkmak için Cancel seçin ve makineyi
çýkartýn.
Mac OS 9
Bilgisayarýn “NIKON DSC_D70” USB cihaz için gerekli sürücüyü bulamadýðýný bildiren
bir mesaj görüntülenir. Pencereyi kaparmak için Cancel seçin ve makineyi çýkartýn.
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Makineyi açýn.
Baðlantýlar—Bilgisayar Baðlantýsý

4

USB için Mass Storage seçildiðinde kontrol
paneli ve vizörde
iþareti görüntülenir
(PTP seçiliyken makien göstergeleri yalnýzca
Nikon Capture 4 Camera Control çalýþýrken
deðiþmektedir).
Fotoðraflar makineden
bilgisayara makinenizle birlikte verilen yazýlým
kullanýlarak aktarýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için
yazýlýmýn belgelerine baþvurun.
Nikon Capture 4 Camera Control birimi
çalýþýrken kontrol paneli ve vizörde kalan oz
göstergesi yerinde
iþareti görüntülenir. Bu
sýrada çekilen bütün fotoðraflar makinedeki
bellek kartý yerine bilgisayarýn sabit diskine
kaydedilir. Ayrýntýlý bilgi için Nikon Capture 4
Kullaným Kitapçýðý’na baþvurun.

Makineyi Kapatmayýn
Aktarým sýrasýnda asla makinenizi kapatmayýn.
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Makinein Çýkartýlmasý
Baðlantýlar—Bilgisayar Baðlantýsý

USB için PTP seçiliyken ( 165), aktarým bittikten sonra makineyi kapatýp
USB kablosunu çýkartabilirsiniz. Ancak makinenin USB seçeneði varsayýlan
deðeri olan Mass Storage konumundaysa makinenin öncelikle, aþaðýda
açýklanan þekilde sistemden çýkartýlmasý gerekir.
Windows XP Home Edition / Windows XP Professional
Görev çubuðundaki “Güvenli Donaným Çýkarma”
ikonuna týklayýn ve açýlan mönüde Safely remove
USB Mass Storage Device seçin.
Windows 2000 Professional
Görev çubuðundaki “Donaným Çýkart veya Sök”
ikonuna ( ) týklayýn ve açýlan mönüde Stop USB
Mass Storage Device seçin.
Windows Millennium Edition (Me)
Görev çubuðundaki “Donaným Çýkart veya Sök”
ikonuna ( ) týklayýn ve açýlan mönüde Stop USB
Disk seçin.
Windows 98 Second Edition (SE)
My Computer (Bilgisayarým) içinde, makineyi
gösteren çýkartýlabilir disk ikonuna sað týklayýn ve
açýlan mönüde Eject seçin.

Mac OS X
“NIKON_D70” makine ikonunu çöpe taþýyýn.
Mac OS 9
“NIKON D70” makine ikonunu çöpe taþýyýn.

Mac OS X
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Mac OS 9

Fotoðraf
Baskýsý
PictBridge Yazýcý Baðlantýsý

Makinenizi
PictBridge-uyumlu
baðlayarak,
fotoðraflarýnýzý
makinenizden basabilirsiniz.

bir

yazýcýya
doðrudan
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Fotoðraf Baskýsý

Makineniz kutusundan çýkan UC-E4 USB kabloyla bir PictBridge-uyumlu
yazýcýya baðlandýðýnda, seçili JPEG fotoðraflar doðrudan makinenizden
basýlabilir (RAW fotoðraflar bu yöntemle yazdýrýlamaz). Makineyi yazýcýya
baðlamadan önce, yazýcýnýn PictBridge uyumluluðundan emin olun.
Baskýnýn kesilmemesi için makinenin pilinin tam þarjlý olmasýna dikkat edin.
Daha da iyisi Nikon makinenizi bilgisayara baðladýðýnýzda seçimlik AC
adaptörü (ayrý satýlmaktadýr) kullanmanýzý önerir.

USB Kablo Baðlantýsý

1

Ayar mönüsünde USB seçeneðini ( 165)
PTP konumuna alýn (varsayýlan ayar Mass
Storage baský için kullanýlamaz).
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2
3

Yazýcýyý açýn.

4

UC-E4 USB kabloyu aþaðýdaki gibi takýn. Kabloyu hub veya klavye
üzerinden baðlamayýn.

Makineyi kapatýn.

Doðrudan Baský Ýçin Çekim
Fotoðraflar deðiþtirilmeden basýlacaksa, Optimize image ( 56) ayarýnda Direct
Print seçin veya Custom seçerek Color mode olarak Ia (sRGB) veya IIIa (sRGB)
girin.
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Makineyi açýn. Akranda PictBridge mönüsü
görüntülenecektir. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla
istediðiniz seçeneðe gelin.
Seçenek

Açýklama

����������

Print

Seçili resimleri birer sayfa veya hepsini
“indeks baský” olarak tek sayfada
basar.
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�����������

Etkin baský sipariþindeki resimleri basar
Print (
130). Sipariþ baský baþlamadan
(DPOF) önce deðiþtirilebilir.
Baskýlara
kayýt
tarihi
Setup basýlmayacaðýný belirler.

Fotoðraf Baskýsý

5

�����

basýlýp

Hidden Images / RAW Images
NEF (RAW) resimler ve Hide image ( 129) seçeneðiyle saklanmýþ olanlar Print ve
Print (DPOF) seçenekleriyle basýlamaz.
Yazýcý Ayarlarý
Kaðýt çeþidi, tepsisi ve boyu seçimleri yazýcý üzderinden gerçekleþtirilir. Bilgi için
yazýcýnýn kitapçýðýna baþvurun.
Hata Mesajlarý
Saðdaki ekran görüntülenirse, bir hata oluþmuþ
demektir. Yazýcýyý kontrol edip, kitapçýðýna bakarak
olasý sorunlarý çözdükten sonra, yukarý ve aþaðý
tuþlarýyla Continue seçin ve baskýya devam etmek için
sað tuþa basýn. Kalan resimleri basmadan çýkmak için
Cancel seçin.
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Çoklu Düðme Kullanýmý
Çoklu düðmeyi ekran açýkken her zaman kullanabilirsiniz. Netlik seçici kilidi yalnýzca
ekran kapalýyken etkinleþir.
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Seçili Resimlerin Baskýsý
Fotoðraf Baskýsý

Seçili resimleri yazdýrmak için PictBridge mönüsünde Print seçin ve sað
tuþa basýn. Adým 1’deki mönü görüntülenir.

1

�����
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2

Choose folder üzerine gelin.

3
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Klasör listesi açýlýr.

4
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Print mönüsüne dönün.

Klasörün üzerine gelin. *

* Bütün klasörlerdeki resimlerden seçmek için All seçin. Yalnýzca bir klasörden seçim
için klasörü seçin.

5
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Print Select üzerine gelin. †

6

������������
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Etkin klasördeki resimler görüntülenir.

† Etkin klasördeki bütün JPEG resimleri tek sayfada gösteren bir indeks baský için
Index print seçin ve sað tuþa basýn. Etkin klasördeki resimler görüntülenir, JPEG
resimler
ile iþaretlenmiþtir. Baskýya baþlamak için
düðmesine basýn. Baskýyý
durdurarak PictBridge mönüsüne çýkmak için
düðmesine ikinci kez basýn.
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Fotoðraflar arasýnda dolaþýn.
Etkin
fotoðraf alt bölüðmde görüntülenir.
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Yukarý tuþuna basarak etkin resmi seçin,
baský sayýsý 1 olur. Seçili fotoðraflar ile
iþaretlenir. Baský sayýsýný yukarý ve aþaðý
tuþlarýyla deðiþtirebilirsiniz (en fazla 99). ‡

‡ Yazýcýnýz kýrpma iþlemini destekliyorsa fotoðraflarý
düðmesine basarak baský için kýrpabilirsiniz. Saðdaki
pencere açýlýr; ana kumandayla zoom oranýný ve çoklu
düðmeyle baský alanýný deðiþtirebilirsiniz (baskýlar,
resim fazla büyütüldüðünde gren verebilir).Ýstediðiniz
alan ekranda tam olarak görüntülendiðinde
düðmesine basarak baský seçim ekranýna dönün.
Resmin seçili olmayan kýsýmlarý baskýda görünmez.

9
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Diðer fotoðraflar için Adým 7 ve 8 yinelenmelidir. Resimdeki seçimi kaldýrmak
için baský sayýsý 1 olduðunda aþaðý tuþuna basýn. Resimleri basmadan
PictBridge mönüsünde dönmek için
düðmesine basýn.

10
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Baskýyý baþlatýn.
Bütün resimler
basýlmadan iþlemi iptal edip PictBridge
mönüsüne dönmek için
düðmesine
ikinci kez basýn.

������
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Fotoðraf Baskýsý

7

Etkin Baský Sipariþinin Basýlmasý
Fotoðraf Baskýsý

Etkin baský siparþini basmak için PictBridge mönüsünde Print (DPOF)
seçin ve sað tuþa basýn.

1
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Etkin klasördeki fotoðraflar görüntülenir.
Baský siparþindeki resimler
iþareti
ve baský sayýsýyla gösterilir; baský
siparþi sayfa 131’de anlatýlan þekilde
deðiþtirilebilir. PictBridge mönüsünde
dönmek için
düðmesine basýn.
Baskyý baþlatýn.
Bütün resimler
basýlmadan iþlemi iptal edip PictBridge
mönüsüne dönmek için
düðmesine
ikinci kez basýn.

������

Ayar
Fotoðraflara kayýt tarihi yazdýrmak veya
yazdýrmamak için PictBridge mönüsünde Setup
in the PictBridge seçin ve sað tuþa basýn. Sað
tuþa basarak Imprint date seçeneðini açýp
kapatabilirsiniz. Seçenek açýkken Imprint date
yazýsýnýn yanýnda iþaret belirir ve doðrudan
baskýdaki bütün resimlere kayýt tarihi basýlýr.
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“Data Imprint” / “Imprint Date”
Print (DPOF) seçimi etkin sipariþteki Data imprint ve Imprint date seçeneklerini
iptal eder ( 131). Fotoðraflara kayýt tarihi basmak için PictBridge Setup mönüsünde
Imprint date seçeneðini etkinleþtirin.
Print Set ( 130)
Baskýdan önce DPOF baský sipariþi yaratmak için izleme mönüsünde Print set
seçeneðini kullanýn.
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Teknik Notlar
Makine Bakýmý, Seçenekler ve Kaynaklar

Bu bölümde aþaðýdaki konular anlatýlmaktadýr:
Makine Ayarlarý
Farklý modlardaki iþlevler açýklanýr.
Seçimlik Aksesuarlar
D70 ile kullanýlabilecek objektif ve diðer seçimlik
aksesuarlar.
Makine Bakýmý
Saklama ve bakým bilgileri.
Sorun
Makinenizin hata mesajlarý ve hatalarý giderme
yollarý.
Özellikler
D70’in en önemli özellikleri.
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Makine Ayarlarý

Farklý Modlarda Kullanýlabilen Ayarlar

Aþaðýdaki tabloda her modda deðiþtirilebilen ayarlar görünmektedir.
Teknik Notlar—Makine Ayarlarý

P

S

A

M

Resim boyu

          

Resim kalitesi

          

Duyarlýk (ISO denkliði)

          

Beyaz ayarý1

   

Resim düzeltme

1

   

Çekim modu 2

          

Netlik kilidi

          

Ölçüm

1

   

Alan derinliði önizleme

          3

Esnek program 4
Otomatik poz kilidi


          

Poz düzeltme 1

   

Basamaklama 1

   

Flaþ senk modu

1, 5

 



    

 





Dahili flaþ için manüel açma
Dahili flaþ için otomatik açma

   

Flaþ poz düzeltme 1

   

Kullanýcý Ayarý 2: Autofocus 1, 5

          

Kullanýcý Ayarý 3: AF-area mode 1, 5

          

Kullanýcý Ayarý 4: AF assist

 

Kullanýcý Ayarý 5: ISO auto

          

Kullanýcý Ayarý 19: Flash mode



    
   

1 P, S, A, ve M modu seçildiðinde en son etkin ayar etkinleþir.
2 Self-timer, gecikmeli uzaktan kumanda veya anýnda kumanda modlarýndan biri
makine kapalýyken seçilirse, makine açýldýðýnda tek kare veya sürekli çekim (en son
kullanýlan) mod etkinleþir.
3 CPU objektif gerektirir.
4 Baþka bir modun seçilmesi esnek programý iptal eder.
5 , , , , , , veya seçildiðinde seçili modun varsayýlan ayarý etkinleþir.
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Seçimlik Aksesuarlar

Objektifler ve Diðer Aksesuarlar

D70 ile Uyumlu Objektifler

Makine Ayarý

Netleme

CPU objektifler1

M (elektronik
AF telemetreyle)
G veya D tip AF Nikkor 2
AF-S, AF-I Nikkor



PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D 4
AF-S / AF-I Telekonvertör6

Mod

Ölçüm

Non-CPU objektifler10

M

DVP,
P, S,
A

M











—

3

—

5



—





—

3

7

7









—

3

Diðer AF Nikkor (F3AF için olanlar
8
dýþýnda)

8







—



3

AI-P Nikkor

—

9







—



3

AI-, AI-S, veya E Serisi Nikkor
AI modified Nikkor

—

9



—

 11 —

—

—

Medical Nikkor 120 mm f/4

—





—

 12 —

—

—

Reflex Nikkor

—

—



—



—

—

—

PC-Nikkor

—

5



—

 11 —

—

—

AI-tip telekonvertör

—



7



—



—

—

—

—

7



—

 11 —

—

—

Oto uzatma halkasý (PK-serisi 11—
A, 12, or 13; PN-11)

7



—

 11 —

—

—

PB-6 Körük

13

1 IX-Nikkor objektifler kullanýlamaz.
2 VR objektiflerle sarsýntý önleme desteklenir.
3 Nokta ölçüm seçili net alanýný ölçer.
4 Makinenin poz ölçümü ve flaþ denetim sistemi objektifin
çevrinmesi halinde ve en geniþ diyafram kullanýlmadýðýnda
çalýþmaz.
5 Çevrinme ve tilt sýrasýnda elektronik telemetre çalýþmaz.
6 AF-I Nikkor ve DX 12–24 mm f/4G, ED 17–35 mm f/2.8D, DX
17–55 mm f/2.8G, DX ED 18–70 mm f3.5–4.5G, ED 24–85 mm
f/3.5–4.5G, VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G, ve ED 28–70 mm
f/2.8D dýþýnda bütün AF-S objektiflerle uyumludur.
7 f/5.6 veya daha hýzlý en geniþ diyaframda.

11

11

3D Color

8 AF-80–200 mm f/2.8S, AF 35–70 mm f/2.8S, yeni modelmodel AF 28–85 mm f/3.5–4.5S, or AF 28–85 mm f/3.5–4.5S
objektifler kullanýldýðýnda, net göstergesi yandýðýnda vizördeki
görüntü net olmayabilir.Vizördeki resme göre elle neleme
yapýn.
9 f/5.6 veya daha hýzlý en geniþ diyaframda.
10 Bazý objektifler kullanýlamaz (aþaðýdaki listeye bakýn).
11 M modunda kullanýlabilir ancak makine ölçümü çalýþmaz.
12 M modunda 1/125 s’den yavaþ enstantanede kullanýlabilir,
ancak makine ölçümü çalýþmaz.
13 Dik takýn. PB-6’yý taktýktan sonra yatay konuma alabilirsiniz.
• Medical Nikkor 200 mm f/5.6 flaþ denetimi için AS-15
gerektirir..
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Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

D70 ile CPU objektiflerin (özellikle de G ve D tipi olanlarýn) kullanýmý
önerilmektedir. IX Nikkor CPU objektifler kullanýlamaz.

CPU objektifleri CPU baðlantý noktalarýndan tanýyabilirsiniz. G tip objektiflerin
üzerinde “G”, D tip objektiflerin üzerinde “D” yazar.
Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

CPU objektif

G tip objektif

D tip objektif

G tip objektiflerde diyafram bileziði bulunmaz. Diðer CPU objektiflerden farklý
olarak G tipi objektiflerde diyaframý en kýsýkta (en büyük f/sayýsý) kilitlemeniz
gerekmez.

Uyumsuz Aksesuarlar ve Non-CPU Objektifler
Aþaðýdaki aksesuar ve non-CPU objektifler D70 ile kullanýlamaz:
• TC-16A AF Telekonvertör
• 280–600 mm f/9.5 (280001–300490 seri
• Non-AI objektifler
numaralý)
• AU-1
netleme
ünitesi
gerektiren • F3AF objektifleri (80 mm f/2.8, 200 mm
objektifler (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, f/3.5, TC-16S Telekonvertör)
800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• PC 28 mm f/4 (180900 veya öncesi seri
• Balýkgözü (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP numaralý)
10 mm f/5.6
• PC 35 mm f/2.8 (851001–906200 seri
• 21 mm f/4 (eski tip)
numaralý)
• K2 bilezikler
• PC 35 mm f/3.5 (eski tip)
• ED 180–600 mm f/8 (174041–174180 • 1000 mm f/6.3 Reflex (eski tip)
seri numaralý)
• 1000 mm f/11 Reflex (142361–143000
• ED 360–120 mm f/11 (174031–174127 seri numaralý)
seri numaralý)
• 2000 mm f/11 Reflex (200111–200310
seri numaralý)
Uyumlu Non-CPU Objektifler
Yukarýda listelenmemiþ CPU olmayan objektifler M modunda kullanýlabilir. Diyafram
objektif üzerindeki diyafram bileziðinden ayarlanmalýdý ve makinenin poz ölçüm
sistemi kullanýlamaz. CPU olmayan bir objektifle manuel dýþýnda bir mod seçildiðinde
deklanþör kilitlenir.
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Resim Açýsý ve Odak Uzaklýðý

35mm.de yaklaþýk odak uzaklýðý
(deðiþtirlmiþ resim açýsý)

Resim açýsý
35-mm

17

20

24

28

35

50

60

85

D70

25.5

30

36

42

52.5

75

90

127.5

105

135

180

200

300

400

500

600

270

300

450

600

750

900

35-mm
D70

157.5 202.5

Resim Açýsýnýn Ölçülmesi
35mm makinelerde pozlanan alan
24 − 36 mmdie.
D70’teyse
15.6
− 23.7 mm.lik alan pozlanýr. Sonuçta
resim açýsý D70 ile 35mm fotoðraf
makinelerinde farklý olacaktýr. Ayný odak
uzaklýðýnda, ayný uzaklýktaki konunun
çekiminde dahi farklý resim açýlarý oluþur.
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Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

35-mm makinelerin diyagonal resim açýdý D70 diyagonal resim açýsýnýn
yaklaþýk bir buçuk katýdýr. Bu nedenle D70 ile kullanýlacak objektiflerin odak
uzaklýðý ölçülürken objektif odak uzaklýðýný aþaðýdaki tabloda olduðu gibi 1.5
ile çarpmanýz gerekir:

Seçimlik Flaþlar
Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

SB-800 veya SB-600 gibi (ayrý satýlmaktadýrlar) uyumlu Speedlight flaþlarla
kullanýldýðýnda D70 Nikon Yaratýcý Iþýk Sistemi (CLS;
203) dahilindeki iTTL flaþ denetimi ( 94), Flaþ Renk Bilgisi Ýletiþimi, ve FV kilidi ( 103)
gibi birçok kullaným özelliði destekler. Ayrýntýlý bilgi için flaþýnýzýn kitapçýðýna
baþvurun.
SB-800
Bu yüksek performanslý Speedlight 53/174 (m/ft, manuel mod, 35-mm
zoom kafasý konumu, ISO 200, 20 °C/68 °F; GN ISO 100’de GN 38/125)
rehber sayýsýna sahiptir ve dört adet LR6 (AA) alkalin pil veya SD-7, SD-8A
ve SK-6 güç kaynaklarýyla (ayrý olarak satýlmaktadýr) çalýþýr. Yansýtmalý dolgu
aydýnlatma veya yakýn çekimlerde flaþ kafasýný 90 ° yukarý, 7 ° aþaðý, 180 °
sola ve 90 ° saða çevirebilirsiniz. Geniþ açý paneli veya yansýtýcýyla birlikte
kullanýlan SB-80DX ýþýðý yumuþatýlarak, yakýn çekimlerde ve yansýtmalý
dolgu aydýnlatmada arkaplandaki ve önplandaki konular arasýnda denge
saðlar. SB-80DX üzerinde, karanlýkta ayar yapýlabilmesini saðlayan bir
lamba bulunmaktadýr. Kullanýcý Ayarlarýndan, flaþ kullanýmýnýn tüm yönlerini
denetleyebilirsiniz.
SB-600
Bu yüksek performanslý Speedlight 39/128 (m/ft, manuel mod, 35-mm
zoom kafasý konumu, ISO 200, 20 °C/68 °F; GN ISO 100’de GN 28/92)
rehber sayýsýna sahiptir ve dört adet AA pille çalýþýr (SB-600 kitapçýðýnda
ayrýntýlarý bulabilirsiniz). Yansýtmalý dolgu aydýnlatma veya yakýn çekimlerde
flaþ kafasý yatayda 90 °, solda 180 ° ve saðda 90 ° çevirebilirsiniz. Oto power
zoom özelliðiyle (24–85 mm) aydýnlatma açýsý odak uzaklýðýna göre düzeltilir.
Dahili geniþ açý paneliyle 14 mm’ye kadar aydýnlatma açýsý saðlanýr. SB-600
üzerinde karanlýkta ayar yapýlabilmesini saðlayan bir lamba bulunmaktadýr.
Kullanýcý Ayarlarýndan, flaþ kullanýmýnýn tüm yönlerini denetleyebilirsiniz.

Yalnýzca Nikon Flaþ Aksesuarlarý Kullanýn
Yalnýzca Nikon Speedlight flaþ kullanýn. Negatif veya 250 V üzeri voltajlar flaþ kýzaðýna
baðlandýðýnda normal çalýþmayý engelleyebilir, makinenin veya flaþýn senkronizasyon
devresine zarar verebilir. Bu bölümde listelenmeyen Nikon Speedlight flaþlarla
kullaným hakkýnda satýcýnýzdan bilgi alýnýz.
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Tabloda SB-800 ve SB-600 flaþlarla kullanýlan özellikleri bulabilirsiniz:

Flaþ modu/ özelliði

SB-600

2

i-TTL





2



SB-800

1

SB-600
(Geliþmiþ
Kablosuz
Iþýklandýrma)

AA

Oto Diyafram





—

—

A

Non-TTL oto



3

—

—

GN

Uzaklýk Öncelikli Manüel

4



—

—

—

M

Manüel









Sürekli Flaþ



—

—

—

REAR

Arka Perde Senk









Kýrmýzý Göz Azaltma



—



—



—



—









1

Flaþ Renk Bilgisi
Ýletiþimi
FV kilidi1



—



—

Oto zoom 1



—



—

ISO oto (Kullanýcý Ayarý 5) 1



—



—

Çok Alanlý AF için AF asist

5

1 Yalnýzca CPU objektiflerle (IX Nikkor hariç).
2 Nokta ölçümde Dijital SLR için Standart i-TTL flaþ kullanýlýr.
Diðer durumlarda Dijital SLR için i-TTL Dengeli Dolgu flaþý
kullanýlýr.
3 Yalnýzca non-CPU objektiflerle.

4 CPU objektiflerle makine diyafram ayarýna göre otomatik
ayarlanýr. Non-CPU objektif kullanýldýðýnda objektif üzerindeki
diyaframýn elle girilmesi gerekir..
5 Yalnýzca CPU objektiflerle (IX Nikkor hariç).

Flaþ Kýzaðý
D70 SB-800, 600, 80DX, 28DX, 28, 50DX, 27, 23, 22S,
ve 29S gibi SB serisi flaþlarýn takýlmasýný saðlayarak
senk kablosuz kullaným imkaný veren flaþ kýzaðýna
sahiptir. Flaþ kýzaðý SB-800 ve SB-80DX gibi kilitli flaþlar
için güvenlik kilidine sahiptir.
AS-15 Flaþ Kýzaðý Adaptörü
AS-15 flaþ kýzaðý adaptörünü (ayrý satýlýr) kýzaðýa takarak senk kablosu
kullanabilirsiniz.
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Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

SB-800
(Geliþmiþ
Kablosuz
Iþýklandýrma)

Speedlight

Aþaðýdaki flaþlar non-TTL oto ve manüel modlarda kullanýlabilir. Bu flaþlar
TTL moda ayarlandýðýnda, deklanþör kilitlenir ve çekim yapýlamaz.
Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

Flaþ modu

Speedlight SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX, SB-23, SB-30, SB-27 1,
SB-28, SB-26,
SB-29 2, SB-21B 2, SB-22S, SB-22, SBSB-25, SB-24
SB-29S 2
20, SB-16B, SB-15

A

Non-TTL oto



—



M

Manüel







Sürekli flaþ



—

—

REAR

Arka perde senk







1 SB-27 flaþ D70 ile kullanýldýðýnda, flaþ otomatik olarak TTL ayarlanýr ve deklanþör kilitlenir. SB-27’yi A (non-TTL oto flaþ) moduna
alýn.
2 Otofokus yalnýzca AF-Micro objektiflerle (60 mm, 105 mm, 200 mm, ve 70–180 mm) mümkündür.

, , , , , , ve Modlarý
, , , , , , ve
modlarýnda seçimlik Speedlight baðlandýðýnda, flaþ her
çekimde patlar. Aþaðýdaki modlar kullanýlabilir:
• , , ve
modlarý: Ön perde senk ve kýrmýzý göz azaltma. Seçimlik Speedlight
takýldýðýnda kapalý veya oto ön perde senk seçiliyse laþ senk modu ön perde senk
olarak deðiþir. Oto kýrmýzý göz azaltma kýrmýzý göz azaltma olarak deðiþir.
• , , ve modlarý: Ön perde senk otomatik seçilir. Kýrmýzý Göz Azaltma modu da
seçilebilir.
• modu: Yavaþ senk, kýrmýzý göz azaltma ve yavaþ senkve ön perde senk. Oto
yavaþ senk yavaþ senk olarak, oto kýrmýzý göz azaltma kýrmýzý göz azaltma ve kapalý
ön perde senk olarak deðiþir.
ISO Auto
Kullanýcý Ayarý 5 (ISO auto;
142) için On seçildiðinde duyarlýk otomatik olarak en
doðru pozlamaya göre flaþ çýkýþýna göre deðiþir. Daha yüksek bir duyarlýk gerektiðinde
flaþ yavaþ enstantanelerde (yavaþ senk), parlak ýþýkta dolgu flaþý kullanýldýðýnda veya
arkaplan parlakken arkaplan fazla pozlanabilir.
Dahili Flaþ Kullanýmý
SB-50DX Speedlight manüel (M) modda ayarlýyken, Kullanýcý Ayarý 19 (Flash mode;
150) Manual seçiliyse dahili flaþ açýkken hem SB-50DX hem de dahili flaþ birlikte
çakar. Diðer harici flaþlardan biri takýldýðýnda dahili flaþ çalýþmaz.
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Obtüratör 1/ 500 s veya daha yavaþ harici flaþlarla senkronize çalýþýr.
i-TTL ve Oto DÝyafram (AA) flaþ modlarý yalnýzca CPU objektiflerle çalýþýr. SB-800 ve
SB-600 Speedlight takýlýyken nokta ölçüm seçildiðinde Dijital SLR için standart i-TTL
Flaþ etkinleþir.
i-TTL flaþ denetimi her duyarlýk (ISO denkliði) ayarýnda çalýþýr.Çekimden sonra flaþ
hazýr ýþýðý yaklaþýk üç saniye yanýp sönerse fotoðraf fazla pozlanmýþ olabilir.
SB-800 veya SB-600makineye takýldýðýnda, AF asist ýþýðý ve kýrmýzý göz azaltma
seçimlik flaþ üzerinden çalýþýr. Diðer Speedlight flaþlar kullanýlýrken makinenin AF
assit ýþýðý ve kýrmýzý göz azaltma iþlevleri kullanýlýr ( 72).
Auto power zoom yalnýzca SB-800 ve SB-600 Speedlight flaþlarlla kullanýlýr.
P, , , , , , , ve modlarýnda en açýk diyafram (en küçük f sayýsý) duyarlýlýða
baðlýdýr (ISO denkliði). Aþaðýdaki tabloya baþvurun:
ISO denkliðinde en açýk diyafram
Mod
P,

,

,

,

,

,

200

250

320

400

500

640

800 1000 1250 1600

4

4.2

4.5

4.8

5

5.3

5.6

6

6.3

6.7

8

8.5

9

9.5

10

11

11

12
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13

Duyarlýkta her bir stop yükselme için (örneðin 200’den 400’e), diyafram yarýn f-stop
düþer. Objektifin en kýsýk diyaframý yukarýdakinden yüksekse objektifinki geçerlidir.
SC serisi 17, 28, ve 29 senk kablolarýyla çalýþýrken, Dijital SLR için i-TTL Dengeli Dolgu
flaþýnda doðru pozlamaya ulaþýlamayabilir. Bu durumda Dijital SLR için Standart i-TTL
flaþ için Nokta ölçüme geçin. Önce test çekin ve ekrandan kontrol edin.
i-TTL modda Speedlight flaþýnýzla verilen flaþ panelini kullanýn. Baþka bir difüzyon
paneli kullanýmý yanlýþ pozlamaya neden olabilir.
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Seçimlik Flaþlar Üerine
Ayrýntýlý kullaným bilgisi için flaþýnýzýn kullaným kitapçýðýna baþvurun. Flaþýnýz Yaratýcý
Iþýk SÝstemi’ni destekliyorsa CLS-uyumlu dijital SLR makineler bölümüne baþvurun.
D70 SB-80DX, SB-28DX, ve SB-50DX kitapçýklarýnýn “dijital SLR” kategorisinde
bulunmamaktadýr.

Diðer Aksesuarlar
Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

Kitapçýk yazýlýrken D70 için aþaðýdaki aksesuarlar mevcuttu. Ayrýntýlar için
satýcýnýza ve yerel Nikon temsilcisine baþvurun.
Piller/
 EN-EL3 Þarj edilebilir Lityum Ýyon Pil
Þarjörler/
Satýcýnýzda ve Nikon temsilcinizde ayrý olarak satýlan EN-EL3 lityumAC
iyon þarjlý pil bulabilirsiniz.
adaptörleri  EH-5 AC Adaptörü
Makinenizi uzun süre beslemek için seçimlik EH-5 AC adaptörünü
kullanýn.
 MS-D70 CR2 Pil Yuvasý (Terminal Kapaklý)
MS-D70 makinenizi her yerde rahatlýkla bulunabilen CR2 lityum
pillerle beslemekte kullanýlýr.
 MH-19 Çoklu Þarjör
MH-19 aþaðýdaki pillerin þarj edilmesinde kullanýlabilir: EN-EL3 þarj
edilebilir Li-Ion pil, F5 makineler için MN-30 pil (MC-E1 ile),F100
makineler için MN-15 pil (MC-E2 ile), ve E3 makineler için EN-3 pil.
Þarjör ayný anda iki farklý çeþit pilden birer çifti yani toplam dört pil
þarj eder ve çakmak gözü baðlantýsý mevcuttur.
Vizör Camý  Diyaoptri Ayarlý Vizör Mercekleri
Aksesuarlarý Kiþisel gçrüþ farklýlýklarýnda kullanýlmak üzere –5, –4, –3, –2, 0, +0.5,
+1, +2 ve +3 diyoptri ayarlarýnda vizör camlarý bulunmaktadýr.
Diyoptri düzletme mercekleri vizör camýnýn arkasýna kolaylýkla
kaydrýrýlarak takýlýr; yakýný göremeyenler için düzeltme merceði
kullanýlýrken vizör lastiðinin çýkartýlmasý gerekir. Diyoptri düzeltme
merceðini yalnýzca dahili diyoptri kontrolüyle (–1.6 ile +0.5 m–1 arasý)
keskinlik alamadýðýnýzda kullanýn. Merceði satýn almadan önce yeterli
keskinliðe ulaþýp ulaþmadýðýnýzý görmek için denemeyi unutmayýn.
 DG-2 Büyüteç
DG-2 vizörde görüntülenen alaný büyütür. Yakýn çekim, kopyalama,
telefoto objektif kullanýmý ve ayrýntýnýn önemli olduðu diðer
durumlarda kullanýlýr. Vizör adaptörü (ayrý olarak satýlmaktadýr)
gerektirir.
 Vizör Camý Adaptörü
DG-2 Büyüteci D70’e takmakta kullanýlýr.
 DR-6 Dik Açý Görüþ Aracý
DR-6 vizöre dik açýyla takýlýr ve resmi makine yatay konumdayken
yukarýdan görmeyi saðlar.
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Gövde
Kapaklarý

Uzaktan
 ML-L3 Kablosuz Uzaktan Kumanda
Kumandalar ML-L3 makineye dokunmadan veya kablo baðlantýsý kurmadan
uzaktan çekim yapabilmenizi saðlar. Kendi portrelerinizi çekerken
veya makinenin sallanmasýný engellemek için kullanýn.
Filtreler

• Üç farklý tip Nikon filtre bulumaktadýr: vidalý, içeri geçmeli ve arkaya
takýlan.
Diðer üreticilerin filtrelerinde otofokus ve otomatik pozlama sorunlarý
yaþanabilir.
• D100 ile lineer polarize filtre kullanýlamaz. Bunun yerine C-PL dairesel
polarize filtre kullanýn.
• Objektifi korumak için NC ve L37C filtre kullanmanýzý öneririz.
• Moiré etkisi yaratabileceðinden, konunuz güçlü ýþýk altýndaysa veya
çerçevede güçlü bir ýþýk kaynaðý bulunuyorsa filtre kullanmanýz
önerilmez.
• Renkli matris ve 3D renkli matris ölçümlerde poz düzeltme deðeri
gerektiren, 1x üzerinde filtre faktörlü filtre kullanýmlarýnda doðru
sonuç alýnmayabilir (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4S, ND4, ND8S, ND8, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Bu gibi
durumlarda merkez aðýrlýklý ölçüm kullanýlmasýný önermekteyiz.
Ayrýntýlý bilgi için lütfen filtrenizin kitapçýðýna baþvurun.

PC kart
 EC-AD1 PC Kart Adaptörü
adaptörleri
EC-AD1 PC kart adaptörü Type I CompactFlash bellek kartlarýnýn
PCMCIA kart soltlarýna takýlarak okunmasýný saðlar.
Yazýlým  Nikon Capture 4 (Version 4.1 ve Üzeri)
Nikon Capture 4 sürüm 4.1 ve üzeriyle bilgisayar üzerinden fotoðraf
çekebilir, RAW fotoðraflarý baþka bir formatta kaydedebilirsiniz.

Yalnýzca Nikon Marka Aksesuar Kullanýn
Yalnýzca Nikon marka elektronik aksesuarlar (pil þarjörleri, piller ve AC adaptörleri de
dahil olmak üzere) bu elektronik devrelerle güvenle kullanýlmak üzere geliþtirilmiþ ve
test edilmiþtir. NIKON MARKA OLMAYAN ELEKTRONIK AKSESUAR KULLANÝMÝ MAKINENIZE ZARAR VEREBILIR
VE NÝKON GARANTISINI GEÇERSIZ KILAR.
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 BF-1A Body Cap
BF-1A aynayý, vizör ekranýný ve low-pass filtreyi, makinede objektif
yokken tozlanmaktan korur.

Onaylý Bellek Kartlarý
Teknik Notlar—Seçimlik Aksesuarlar

Aþaðýdaki kartlarýn D70 ile kullanýmý test edilmiþ ve onaylanmýþtýr:
16 MB, 48 MB, 80 MB, 96 MB, 128 MB, 160 MB,
256 MB, 512 MB, 1 GB
SDCFB (Type II)
192 MB, 300 MB
SanDisk
SDCF2B (Type
256 MB
SDCFH
128 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB, 1 GB
SDCFX
512 MB, 1 GB
4× USB
16 MB, 32 MB, 64 MB
8× USB
16 MB, 32 MB, 48 MB, 64 MB, 80 MB
10× USB
160 MB
12× USB
64 MB, 128 MB, 192 MB, 256 MB, 512 MB
16× USB
192 MB, 256 MB, 320 MB, 512 MB, 640 MB, 1 GB
Lexar Media
24× USB
256 MB, 512 MB
24× WA USB
32× WA USB
1 GB
40× WA USB
256 MB, 512 MB, 2 GB, 4 GB
Renesas Technology Compact FLASH
16 MB, 32 MB
HB28 C8×
(Hitachi)
DSCM
512 MB, 1 GB
Microdrive
3K4
2 GB, 4 GB
SDCFB

Diðer marka kartlarla doðru çalýþma garantisi verilmez. Kartlar hakkýnda
ayrýntýlý bilgi için kart üreticisine baþvurun.

Bellek Kartlarý
• Bellek kartlarý kullaným sýrasýnda ýsýnýr. Kartý çýkartýrken dikkat edin.
• Bellek kartlarýný ilk kez kullanmadan önce formatlayýn.
• Bellek kartlarýný takýp çýkartýrken makinenin kapalý olmasýna dikkat edin. Formatlama,
silme, fotoðraf kaydý ve bilgisayara aktarým sýrasýnda kartý çýkartmaktan, makineyi
kapatmaktan, güç kaynaðýný çýkartmaktan veya sökmekten kesinlikle kaçýnýn. Aksi
durumlar veri kaybýna neden olabileceði gibi karta veya makineye zarar verebilir.
• Kart terminallerine parmaklarýnýzla veya metal nesnelerle dokunmayýn.
• Kart kutusuna basýnç uygulamayýn. Aksi durumda kart zarar görebilir.
• Kartý bükmemeye, düþürmemeye ve aðýr fiziksel darbeye maruz býrakmamaya dikkat
edin.
• Kartý su, yüksek nem ve direkt güneþ ýþýðýndan koruyun.
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Makine Bakýmý

Saklama ve Bakým

Saklama

Temizlik
Makine
gövdesi

Makine gövdesinin temizliðinde toz ve tüyler için havalý fýrça kullanýn ve
ardýndan gövdeyi yumuþak ve kuru bir bezle silin. Makinenizi kumsal
veya deniz kenarýnda kullandýkltan sonra, kumu ve tuzu saf suyla
nemlendirilmiþ bir bezle temizleyin.

Objektif,
Ayna ve
Vizör

Bu parçalar camdýr ve kolaylýkla zedelenebilir. Toz ve tüyler havalý fýrçayla
temizlenir. Aerosol kullanýrken, þiþeyi dik tutmaya dikkat edin (aksi
durumda aynaya sývý püskürebilir). Objektif üzerinde parmak izi veya leke
varsa, merceðin üzerine objektif temizleyici uygulayýp, yumuþak ve kuru
bir bezle silebilirsiniz.

Ekran

Ekrana basýnç uygulamayýn. Aksi halde ekran bozulabilir. Ekran üzerindeki
toz ve tüyler havalý fýrçayla temizlenebilir. Lekeleri çýkartmak için yumuþak bir
bez veya güderi kullanabilirsiniz.

Ekran
Ekranýn kýrýlmasý halinde, kýrýk cam nedeniyle oluþabilecek yaralanmalara karþý dikkatli olun
ve ekrandan akan likit krsitalin derinize deðmemesine özen gösterin.

Kontrol Paneli
Bazý durumlarda statik elektrik LCD ekranýn biraz daha karanlýk veya aydýnlýk göstermesine
neden olabilir. Bu bir bozukluk deðildir, ekran kýsa bir süre içinde normale döner.
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Makineyi uzun süre kullanmayacaksanýz, ekran kapaðýný takýn, pilleri
çýkartýn ve pilleri kuru ve serin bir yerde saklayýn. Erime ve küflenmeye karþý
makinenizi kuru ve iyi havalandýrýlan bir yerde saklayýn. Ürünü uzun süre
kullanmayacaksanýz, pillerin akýntýsýndan korunmak için pilleri çýkartýn ve
makinenizi nem emici poþetlerle plastik bir çantaya koyun. Ancak makinenizi,
dýþ materyalinin bozulmamasý için plastik torbada saklamayýn. Nem emici
poþetler zamanla emme yeteneðini yitirir, bu nedenle düzenli olarak
deðiþtirilmelidir. Makinenizi naftalin veya kafur tabletleriyle ayný ortamda
saklamayýn. Saklama ortamýnýn aþaðýdaki özelliklere sahip olmasýna dikkat
edin:
• iyi havalandýrýlmýþ,
• televizyon ve radyo gibi güçlü elektromanyetik dalga yayan cihazlardan
uzak,
• 50 °C/122 °F altýnda ve –10 °C (14 °F) üzerinde ortam ýsýsýna sahip
(Makineyi sýcak bir günde araç içinde býrakmayýn)
• 60% altýnda nemliliðe sahip

Low-Pass Filtre
Teknik Notlar—Makine Bakýmý

Makinenizin resim elementi olan CCD’nin üzerinde moiré oluþumuna karþý
low-pass adý verilen bir filtre bulumaktadýr.Her ne kadar bu filtre yabancý
maddelerin doðrudan CCD’ye yapýþmasýný önlese de, bazý durumlarda filtre
üzerindeki toz ve kir fotoðraflarda görünebilir. Makinenizin içinde fotoðraflarý
etkileyen toz ve kir bulunduðundan þüphelenirseniz, low-pass filtre üzerinde
yabancý madde olup olmadýðýný aþaðýdaki gibi kontrol edebilirsiniz.

1
2

Objektifi çýkartýn ve makineyi açýn.
düðmesine basýn, ayar mönüsünde Mirror
lock-up seçin (
162). Yes seçeneðine
gelin ve çoklu düðmenin saðýna basýn.Makine
ekranýnda “Press shutter-release button”
yazýsý, kontrol panelinde ve vizörde çizgi sýrasý
görüntülenir.

3

Deklanþöre tam basýn. Ayna kalkacak
obtüratör açýlacak ve low-pass filtre açýða
çýkacaktýr. Bu sýrada kontrol panelindeki
çizgiler yanýp söner.

4

Makineyi, low-pass filtre aydýnlanacak
þekilde tutun ve üzerinde toz veya tüy olup
oolmadýðýna bakýn. Filtre üzerinde yabancý
madde görürseniz temizlemeniz gerekir.
Temizlik iþlemi ileride anlatýlmaktadýr.
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Makineyi kapatýn. Ayna normal konumuna döner ve perde kapanýr.
Gövde kapaðýný veya objektifi takýn ve AC adaptörünü çýkartýn.

Low-Pass Filtre Temizliði
Low-pass filter son derece narindir ve kolaylýkla zedelenebilir. Filtreyi yalnýzca
Nikon yetkili personeline temizletmenizi öneririz. Yine de filtreyi kendiniz
temizlemek isterseniz, aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn.

1
2

3

Aynayý önceki sayfada 1–4 numaralý adýmlarda anlatýlan þekilde kaldýrýn.
Toz ve tüyleri hava fýrçasýyla temizleyin. Kýllý
hava fýrçasýnýn kýllarý filtreyi çizeceðinden
kullanmanýz
önerilmez.
Aerosol
hava
tüpü kullanýyorsanýz, filtre üzerine sývý
damlamamasý için þiþeyi dik tutun. Havayla
temizlenmeyen lekelerin yalnýzca Nikon yetkili
personeli tarafýndan temizlenmesi gerekir. Hiçbir þekilde filtreyi silmeyin
ve filtreye dokunmayýn.
Makineyi kapatýn. Ayna inecek, perdeler kapanýr. Objektif veya gövde
kapaðý takýp, AC adaptörünü sökün.

Makine ve Aksesuar Teknik Bakýmý
D70 fotoðraf makineniz ince ayarlara sahip bir cihazdýr. Tarayýcýnýzý her yýl veya iki yýlda
bir kontrol, her üç ile beþ yýlda bir periyodik bakým için Nikon yetkili teknik servisine
götürmenizi öneririz (bu hizmetler için ücret ödemeniz gerekir). Düzenli ve sýk bakým
ve kontrol özellikle ticari amaçla kullanýlan tarayýcýlar için özellikle önemlidir. Makinenizi
servise götürürken, düzenli olarak kullandýðýnýz objektif, Speedlight gibi aksesuarlarý
da yanýnda bulundurmanýzý öneririz.
AC Adaptörü Kullanýn
To prevent the camera from powering off while the mirror is raised, use an EH-5 AC
adapter (available separately) for prolonged inspection or cleaning of the low-pass
filter.
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5

Makine ve Pil Bakýmý: Uyarýlar
Teknik Notlar—Makine Bakýmý

Düþürmeyin
Ürününüz güçlü darbe veya sarsýntýya maruz
kaldýðýnda bozulabilir.
Kuru Tutun
Ürününüz suya karþý dayanýklý deðildir.
Suya batýrýlmasý veya yüksek oranda neme
maruz kalmasý durumda bozulabilir. Ýç
mekanizmalarýn paslanmasý tamiri mümkün
olmayan bozukluklara neden olacaktýr.
Ani Isý Deðiþimlerinden Kaçýnýn
Soðuk bir günde iyi ýsýtýlmýþ bir binaya girip
çýkarken olduðu gibi, ani ýsý deðiþimleri
ürün içersinde sýkýþmaya neden olabilir.
Bu durumun önüne geçmek için, ani ýsý
deðiþimlerinden önce makinenizi taþýma
çantasýna veya plastik bir torbaya koyun.
Güçlü manyetik alanlardan uzak tutun
Makinenizi güçlü elektromanyetik dalga
yayan cihazlarýn yankýnýnda veya manyetik
alanlarda kullanmayýn ve saklamayýn.
Güçlü statik elektrik veya radyo vericisi gibi
manyetik alan oluþturan cihazlar makinenizin
ekranýna, bellek kartýnda kayýtlý veriye veya
makinenin içindeki devrelere zarar verebilir.
Obtüratör perdesine dokunmayýn
Obtüratör perdesi son derece incedir ve
kolaylýkla zarar görebilir. Perdeye asla
basýnç uygulamayýn, temizlik malzemeleri
deðdirmeyin ve havalý fýrçayla güçlü hava
akýmý uygulamayýn. Aksi durumda perde
yýrtýlabilir veya deforma olabilir.
Hareketli parçalarý özenle kullanýn
Pil yuvasýna, kart slotuna veya baðlantý
kapaklarýna baský uygulamayýn. Bunlar
özellikle hassas parçalardýr.
Bakým
• Makine gövdesinin temizliðinde toz ve
tüyler için havalý fýrça kullanýn ve ardýndan
gövdeyi yumuþak ve kuru bir bezle silin.
Makinenizi kumsal veya deniz kenarýnda
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kullandýkltan sonra, kumu ve tuzu saf
suyla nemlendirilmiþ bir bezle temizleyin
ve tamamen kurulayýn. Bazý durumlarda
bezin ya da fýrçanýn yarattýðý statik elektrik
LCD ekranýn biraz daha karanlýk veya
aydýnlýk göstermesine neden olabilir. Bu
bir bozukluk deðildir, ekran kýsa bir süre
içinde normale döner.
• Objektif ve ayna temizliði sýrasýnda, bu
parçalarýn kolaylýkla zedelenebileceðini
göz önünde bulundurun. Toz ve tüyler
havalý fýrçayla kolaylýkla temizlenir. Aerosol
kullanýrken, þiþeyi dik tutmaya dikkat edin
(aksi durumda aynaya sývý püskürebilir).
Objektif üzerinde parmak izi veya leke
varsa, merceðin üzerine az miktarda
objektif temizleyici uygulayýp, yumuþak ve
kuru bir bezle silebilirsiniz.
• CCD temizliði hakkýnda “Teknik Notlar:
Makine Bakýmý” bölümüne baþvurun.
Saklama
• Erime ve küflenmeye karþý makinenizi kuru
ve iyi havalandýrýlan bir yerde saklayýn.
Ürünü uzun süre kullanmayacaksanýz,
pillerin akýntýsýndan korunmak için
pilleri çýkartýn ve makinenizi nem emici
poþetlerle plastik bir çantaya koyun.
Ancak makinenizi, dýþ materyalinin
bozulmamasý
için
plastik
torbada
saklamayýn. Nem emici poþetler zamanla
emme yeteneðini yitirir, bu nedenle
düzenli olarak deðiþtirilmelidir.
• Makinenizi naftalin veya kafur tabletleriyle
ayný ortamda saklamayýn. Çevrede
bulunan güçlü manyetik alana sahip
cihazlarý kapatýn. Makineyi sýcak bir günde
araç içi veya diðer aþýrý yüksek sýcaklýða
sahip ortamlarda býrakmayýn.
• Erime ve küflenmenin önüne geçmek için,
makinenizi ayda en az bir kez çantasýndan
çýkartýn. Makineyi açýn ve yeniden kapatýp
kaldýrmadan önce birkaç kez deklanþöre

Ekran hakkýnda
• Ekranda her zaman yanan veya asla
yanmayan birkaç piksel bulunabilir. Bu
durum bütün TFT LCD ekranlara ait genel
bir özelliktir ve bir bozukluða iþaret etmez.
Kaydedilen fotoðraflar bu durumdan hiç
bir þekilde etkilenmezler.
• Ekrandaki resimlerin, parlak ýþýkta daha zor
görülmesi normaldir.
•Ekrana basýnç uygulamayýn. Aksi halde
ekran bozulabilir. Ekran üzerindeki toz ve
tüyler havalý fýrçayla temizlenebilir. Lekeleri
çýkartmak için yumuþak bir bez veya
güderi kullanabilirsiniz.
• Ekranýn kýrýlmasý halinde, kýrýk cam
nedeniyle oluþabilecek yaralanmalara
karþý dikkatli olun ve ekrandan akan
likit krsitalin derinize deðmemesiene ve
gözlerinize ya da aðzýnýza kaçmamasýna
özen gösterin.
•Makineyi bir süre bir yerde býrakacaksanýz
veya baþka bir yere taþýyacaksanýz ekran
kapaðýný mutlaka kapatýn.

pillerin deðiþtirilmesi gerekmektedir.
• Önemli durumlarda fotoðraf çekerken
yanýnýzda mutlaka tam þarjlý bir yedek
pil bulundurun. Bulunduðunuz yere baðlý
olarak kýsa süre içinde yedek pil satýn
alamayabilirsiniz.
• Soðuk havalarda pillerin kapasitesi düþer.
Soðuk havada harici çekim yapmadan
önce pillerinizin tam þarjlý olmasýna
özen gösterin. Sýcak bir yerde yedek pil
bulundurun ve gerektikçe pilleri deðiþtirin.
Piller ýsýtýldýðý zaman þarjýnýn bir kýsmýný
geri kazanýr.
• Kirlenmiþ pil terminalleri, makineye
takmadan önce kuru bir temiz bezle silin.
•Pil makineden çýkarttýktan sonra terminal
kapaðýný takmayý unutmayýn.

Elektrik kaynaðýný çýkartmadan veya
sökmeden önce makinenizi kapatmayý
unutmayýn
Asla makine açýkken veya resim kaydý ya
da silinmesi sýrasýnda elektrik adaptörünün
fiþini çekmeyin ve pili çýkartmayýn. Bu gibi
durumlarda bellekteki veri bozulabilir ya
da iç devrelerde hasar oluþabilir. Elektriðin
kaza sonucu kesilmemesi için, AC adaptörü
baðlýyken makinenin yerini deðiþtirmemeye
özen gösterin.
Piller
• Makinenizi açtýðýnýzda kontrol panelindeki
pil durumu göstergesini kontrol edin. Pil
göstergesi yanýp sönmeye baþladýðýnda,
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basýn.
• Pilleri serin ve kuru bir yerde saklayýn.
Pili çýkarttýktan sonra terminal kapaðýný
kapatýn.

Sorunlar

Hata Mesaj ve Göstergeleri

Teknik Notlar—Sorunlar

Bu bölümde makinede bir sorun oluþtuðu zaman vizörde, kontrol panelinde
ve ekranda görüntülenen iþaret ve mesajlar listelenmiþtir. Nikon teknik
servisine baþvurmadan önce bu listeye baþburmanýzý öneririz.
Gösterge
Kontrol
paneli

Vizör
Sorun
Pil azalmýþ.

(aralýklý) (aralýklý) Pil boþalmýþ.
(aralýklý)

Çözümü
Tam dolu yedek pil hazýrlayýn.
Pili deðiþtirin.

Objektif diyaframý en kýsýkta En kýsýk diyaframý seçin (en
kilitlenmemiþ.
yüksek f/sayýsý).

14
14
18

CPU objektif (IX Nikkor
Objektif takýlý deðil veya CPU dýþýnda) takýn veya M modu 18,
seçin ve diyaframý objektif 82
(aralýklý)
olmayan objektif takýlý.
üzerinden ayarlayýn.
Otomatik
netleme

Manuel netleme yapýn.
74
(aralýklý) yapýlamýyor.
• Daha düþük duyarlýlýk seçin 46
(ISO denkliði)
• P-ND filtre kullanýn
191
Konu fazla parlak; fotoðraf S-Enstantaneyi
yükseltin
fazla pozlanacak.
veya ND filtre kullanýn
79
A-Kýsýk diyafram seçin veya 81
ND filtre kullanýn.

(aralýklý)
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• Daha yüksek duyarlýk seçin 46
(ISO denkliði)
• P-Flaþ kullanýn
94
Konu fazla karanlýk; fotoðraf S-Enstantaneyi
düþürün
az pozlanacak.
veya flaþ kullanýn
79
A-Geniþ diyafram seçin veya 81
flaþ kullanýn.
Baþka
bir enstantane seçin 79,
Enstantane öncelikli modda
veya M moduna geçin.
seçili.
82

Gösterge
Vizör

Sorun

Çözümü

selected in remote control
mode and mode dial rotated Change shutter speed or 79,
select mode M.
82
to S.

(aralýklý)

• Doðru pozlama için flaþ • Dahili flaþý açýn.
97
gerekli (P, S, A, M modlarý).
• Gösterge flaþ patladýktan • Ekranda fotoðrafý kontrol 114
(aralýklý) sonra 3 sn. yanýp sönerse, edin; yetersiz pozlama varsa
az pozlama olabilir.
pozlamayý düzeltin.
Takýlý Speedlight i-TTL flaþ
denetimini desteklemiyor ve
TTL ayarlý.
(aralýklý)
Etkin ayarlarda yeni kayýt için
bellek yetersiz / makinenin
kullanabileceði dosya veya
(aralýklý) (aralýklý) klasör numarasý bitmiþ.
Makine bozulmuþ.

(aralýklý)

Seçimlik flaþ üzerindeki flaþ
186
modunu deðiþtirin.
• Kaliteyi / boyu düþürün.
• Fotoðraflarý silin.
• Yeni bellek kartý takýn.
Deklanþöre
basýn,
hata
sürerse veya sýksýk yinelenirse
Nikon yetkili teknik servisine
baþvurun.

41
124
20

2

Gösterge
Ekran
NO CARD
PRESENT
CARD IS NOT
FORMATTED

Kontrol
paneli

Sorun
Bellek kartý bulunamýyor.

Çözümü
Makineyi kapatýn, kartýn
takýldýðýndan emin olun.

Bellek kartý D70 ile kullaným
Bellek kartýný formatlayýn.
için formatlanmamýþ.

20
21

199

Teknik Notlar—Sorunlar

Kontrol
paneli

Gösterge
Teknik Notlar—Sorunlar

Ekran

Kontrol
paneli

Çözümü
Nikon’un
önerdiði 192
•
kartlardan kullanýn.
2,
temizliðini 20
• Kontaklarýn
kontrol
edin.
Kart
THIS CARD
hasarlýysa
satýcýnýzla
• Yeni klasör yaratýlamýyor
CANNOT BE
(blinks)
iliþkiye geçin.
20,
USED
• Bellek kartý D70 ile kullaným • Dosya silin veya baska bir 24
için formatlanmamýþ.
kart takýn.
21
• Kartý formatlayýn.
FOLDER
CONTAINS
NO IMAGES

Sorun
Karta
eriþim
hatasý.
•

• Bellek kartý boþ.

• Baþka bir kart takýn.

20

• Etkin klasör boþ.

• Playback fldr>All ayarlayýn. 126

ALL IMAGES
HIDDEN

Fotoðraflarý görmek için
Etkin klasördeki bütün
Playback fldr ayarýný All 126,
fotoðraflar gizlenmiþ.
129
veya Hide image seçin.

FILE DOES
NOT
CONTAIN
IMAGE DATA

Dosya bilgisayarda veya
baþka
bir
makinede Dosyayý silin veya bellek 21,
yaratýlmýþ ya da dosya kartýný formatlayýn.
124
bozulmuþ.

Elektronik Kontrollü Makineler Üzerine Not
Son derece nadir durumlarda, kontrol panelinde garip karakterler görüntülenebilir
ve makine çalýþmamaya baþlayabilir. Bu durum çoðu kez çevrede bulunan güçlü
statik elektrikten kaynaklanmaktadýr. Makinenizi kapatýn, pili çýkartýp yeniden takýn ve
makineyi tekrar açýn veya AC adaptörü (ayrý olarak satýlmaktadýr) kullanmaktaysanýz,
adaptörü söküp yeniden takýn ve makineyi tekrar açýn. Sorun devam ederse, makinenin
altýnda resetleme düðmesine basýn (bu iþlem makine tarihini de sýfýrlar, tarih ve saat
ayarýný yapmak için Ýlk Adýmlar’a baþvurun). Bozukluk
sýfýrlama iþleminden sonra da devam ederse satýcýnýza
veya Nikon yetkili teknik servisine baþvurun. Yukarýda
anlatýlan þekilde gerçekleþtirilen elektrik kesintisi, sorun
oluþtuðu sýrada bellek kartýna kaydedilmemiþ olan
verinin kaybýna neden olacaktýr. Karta kaydedilmiþ veri
Reset düðmesi
bu durumdan etkilenmez.
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Özellikler
Deðiþtirilebilir tek objektif refleks dijital fotoðraf makinesi

Etkin piksel

6.1 milyon

23.7 × 15.6 mm; total pixels: 6.24 million
CCD
Resim boyu (piksel) • 3008 × 2000 (Large)
• 2240 × 1448 (Medium)
• 1504 × 1000 (Small)
Objektif baðlantýsý

Nikon F tipi (AF kontaklý)

Uyumlu Objektifler
G ve D tip AF Nikkor Tüm fonksiyonlarý destekler
PC Micro Nikkor 85 mm Otofokus dýþýnda tüm fonksiyonlarý destekler
F2.8D
Diðer AF Nikkor
3D Matris Ölçüm ve dijital SLR için i-TTL 3D çok sensörlü
dengeli dolgu flaþý dýþýnda tüm fonksiyonlarý destekler
Otofokus, 3D Matris Ölçüm ve dijital SLR için i-TTL 3D çok
AI-P Nikkor
sensörlü dengeli dolgu flaþý dýþýnda tüm fonksiyonlar
M pozlama modunda çalýþýr, ancak poz ölçümü yapýlamaz;
Non-CPU
objektifin maksimum diyaframý f/5.6 veya daha hýzlýysa
elektronik telemetre kullanýlabilir
*

* IX Nikkor objektifler kullanýlamaz

† F3AF objektifleri dýþýnda

Resim açýsý

35-mm formattaki odak uzaklýðýnýn yaklaþýk 1.5 katý

Vizör
Diyoptri ayarý
Görüþ noktasý
Netleme ekraný
Çerçeve kapsama
Büyütme

Sabit optik pentaprizma
–1.6 – +0.5 m–1
18 mm (–1.0 m–1)
Net alaný ve isteðe baðlý rehber çizgisi içeren B tip BriteView
þeffaf mat ekran Mark V
Objektifin yaklaþýk %95’i (dikey ve yatay)
Yaklaþýk 0.75× (50-mm obj.- sonsuzda netlik; –1.0 m–1)

Refleks ayna

Hýzlý geri dönüþlü

Objektif diyaframý

Hýzlý geri dönüþlü ve alanderinliði önizlemeli

Net alaný seçimi

Beþ farklý alandan seçilebilir

Objektif Servo

• Otofokus (AF): Anýnda Tek kare AF (AF-S); sürekli AF
(AF-C); konu hareketiyle otomatik etkinleþen tahmini netlik
izleme
• Manüel netleme (M)
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Tipi

Otofokus
Teknik Notlar—Özellikler

Denetim aralýðý
AF alaný modu
Netlik kilidi
Pozlama
Ölçüm
Matris

Merkez aðýrlýklý
Spot (Nokta)
Aralýk
(ISO
100
denkliði, f/1.4 objektif,
20°C/68°F)
Poz ölçüm baðlantýsý
Ölçüm kontrolü
Çalýþma Modlarý

AF asist lambalý (aydýnlatma aralýðý yaklaþýk 0.5 – 3 m/
1´8”–9´10”) Nikon Multi-CAM900 otofokus modülüyle TTL
faz denetimi
–1 – +19 EV (ISO 100, oda sýcaklýðý)
Tek alan AF, dinamik alan AF - en yakýn konu önceliði
destekler
Deklanþöre yarým basarak veya AE-L/AF-L düðmesiyle
etkinleþen netlik kilidi (Tek kare AF)
Objektif üzerinden (TTL) üç farklý poz ölçüm sistemi
G ve D tip objektiflerle 3D matris ölçüm;
diðer objektiflerle 1,005 pikselli RBS algýlayýcýyla matris
ölçüm
%75aðýrlýk merkezdeki 6, 8, 10, veya 12-mm çaplý dairesel
alanda
Etkin net alaný merkezindeki 2.3-mm çaplý alan ölçülür
(çerçevenin yaklaþýk %1’i)
0 – 20 EV (3D matris veya merkez aðýrlýklý ölçüm)
2 – 20 EV (spot -nokta- ölçüm)
CPU baðlantý

Ölçüm kilidi

Dijital Vari-Program ( oto,
portre,
manzara,
yakýn
çekim,
spor,
gece manzarasý,
gece portesi), esnek
program destekli programlý otomatik (P); enstantane öncelikli
oto (S); diyafram öncelikli oto (A); manüel (M)
–5 – +5 EV (1/ 3 veya 1⁄2 EV basamaklý)
Poz veya/ve flaþ basamaklama (1/ 3 veya 1⁄2 EV basamaklý
2–3 poz)
AE-L/AF-L düðmesiyle etkin ölçüm kilitlenir

Obtüratör
Hýzý

Mekanik ve CCD elektronik obtöratör
1/ 3 veya 1⁄2 EV basamaklý 30 – 1/ 8000 s, bulb, uzaktan kumanda

Duyarlýlýk

1

Beyaz ayarý

1005
pikselli
RGB
algýlayýcýlý
ayarý kontrolü, ince ayar, özel ayar
1 basamaklý 2–3 poz

Poz Düzeltme
Basamaklama

Basamaklama
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/3 EV aralýklý 200 – 1600 (ISO denkliði)
TTL

beyaz

Dahili Flaþ

Flaþ
Senk baðlantýsý
Flaþ kontrolü
TTL

Yalnýzca X kontaðý; 1/500 sn.ye kadar senk

1,005 pikselli RGB sensörlü TTL (yalnýzca CPU objektifler)
• Dahili Speedlight: Dijital SLR için i-TTL dengeli dolgu flaþý
veya Dijital SLR için standart i-TTL flaþ (nokta ölçüm veya
M modunda)
• SB-800 veya 600: Dijital SLR için i-TTL dengeli dolgu flaþý
veya Dijital SLR için standart i-TTL flaþ (nokta ölçüm)
SB-800 ve CPU objektif ile
Oto diyafram
SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27, ve 22s gibi Speedlight flaþlar
Non-TTL oto
ile kullanýldýðýnda
Aralýk öncelikli manüel SB-800 ile
• , , : ön perde senk, kýrmýzý göz azaltma
Senk modlarý
• : yavaþ senk, yavaþ senk ile kýrmýzý göz azaltma
• , , : seçimlik flaþlarla ön perde senk, kýrmýzý göz
azaltma
• P, S, A, M: ön perde senk, yavaþ senk, arka perde senk,
kýrmýzý göz azaltma, yavaþ senk ile kýrmýzý göz azaltma
1/ 3 veya 1⁄2 EV–3 basamakla – +1 EV
Flaþ Düzeltme
Flaþ
Hazýr Dahili Speedlight veya SB serisi 800, 600, 80DX, 50DX,
göstergesi
28DX, 28, 27 ya da 22s tam dolduðunda yanar; flaþ en
yüksek çýkýþta patladýðýnda üç saniye yanýp söner
Flaþ kýzaðý
Güvenlik kilitli standart ISO hot-shoe
Dahili Speedlight, SB-800 ve 600 ile Flaþ Renk Bilgisi
Yaratýcý Iþýk Sistemi
Ýletiþimi ve FV kilidini destekler. Ayrýca Geliþmiþ Kablosuz
Iþýklandýrma desteðine sahiptir.
Saklama
Ortam
Dosya sistemi
Sýkýþtýrma

Tip I ve II CompactFlash™ kartlar; Microdrive®
Design Rule for Camera File Systems (DCF) 2.0 ve Digital
Print Order Format (DPOF) uyumlu
• NEF (RAW): 12-bit sýkýþtýrma
• JPEG: JPEG tabanlý
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Rehber Sayý (m/ft,
20 °C/68 °F)

• , , , : otomatik açýlan oto flaþ
• P, S, A, M: elle açýlýr
• ISO 200: yaklaþýk 15/49 (manüel 17/56)
• ISO 100: yaklaþýk 11/36 (manüel 12/39)

Teknik Notlar—Özellikler

Self-timer

Elektronik kontrollü; 2 – 20 s süreli

Alan derinliði önizleme

CPU objektiflerle objektif diyaframý kullanýcýnýn seçtiði (A
ve M modlarýnda) veya makinenin belirlediði (Dijital VariProgram, P, ve S modlarý) diyaframda kalýr

Ekran

1.8”, yaklaþýk130,000 noktalý, düþük ýsýlý polisilikon parlaklýk
ayarlý TFT LCD

Video çýkýþý

NTSC ve PAL seçilebilir

Harici arabirim

USB2.0 Tam Hýz

Sehpa soketi

1

Firmware yükseltme

Firmware kullanýcý tarafýndan yükseltilebilir

Güç Kaynaðý

• Bir adet þarjlý Nikon EN-EL3 lityum-iyon pil; þarj voltajý (MH18 hýzlý þarjör veya seçimlik MH-19 çoklu þarjörle): 7.4 V
DC
• Üç adet CR2 lityum pil (MS-D70 pil yuvasýyla)
• EH-5 AC adaptörü(ayrý satýlmaktadýr)

Boyut (G- Y-D)

Yaklaþýk 140 × 111 × 78 mm (5.5” × 4.4” × 3.1”)

Aðýrlýk

Yaklaþýk 595 g (1 lb 5 oz) pil, bellek kartýi gövde kapaðý ve
ekran kapaðý hariç

Çalýþma Ortamý
Sýcaklýk
Nemlilik

/4” (ISO)

0 – 40 °C (32 – 104 °F)
85% veya altý

• Makine özellikleri, aksi belirtilmekçe, tam dolu pille ve 20 °C (68 °F) ortam ýsýsýnda
geçerlidir.
• Nikon, bu kitapçýkta sözü edilen donaným ve yazýlýmlarýn özelliklerini herhangi bir
zamanda önceden haber vermeksizin deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Nikon, bu
kitapçýkta varolabilecek her tür hatadan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu
deðildir.
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Durum 1
Oda sýcaklýðýnda (20 °C/68 °F), tam dolu (1400mAh) EN-EL3 pil, AF-S 18-70 mm
f/3.5–4.5 G objektifle, aþaðýdaki standart Nikon test koþullarýnda 1600 çekim: sürekli
çekim modu; sürekli çekim otofokus; JPEG Basic resim kalitesi; Medium (orta) resim
boyu; 1/250 s enstantane; her çekimde üç saniye deklanþöre yarým basma ve sonsuzla
en yakýn mesafede üç kez gidip gelen netleme; altý çekimde bir kez beþ saniye açýlan
ve sonra kapatýlan ekran; poz ölçümü kapandýðýnda tekrarlanan iþlemler.
Durum 2
Oda sýcaklýðýnda (20 °C/68 °F), tam dolu (1400mAh) EN-EL3 pil, AF-S 18-70 mm
f/3.5–4.5 G objektifle, aþaðýdaki standart Nikon test koþullarýnda 370 çekim: tek kare
çekim modu; tek kare otofokus; JPEG Normal resim kalitesi; Large (geniþ) resim
boyu; 1/250 s enstantane; her çekimde beþ saniye deklanþöre yarým basma ve sonsuzla
en yakýn mesafede bir kez gidip gelen netleme; poz ölçümü kapandýktan sonra ikinci
çekime geçme; her çekimde en yüksek düzeyde patlayan dahili Speedlight; flaþ
kullanýldýðýnda yanan AF asist lambasý; On çekimde bir, bir dakika süreyle kapatýlan
makine.
Çekim sayýsý (EN-EL3): 400
Çekim sayýsý (CR2): 160
Aþaðýdaki durumlar pil ömrünü kýsaltýr:
• Ekran kullanýmý
• Deklanþörün yarým basýlý tutulmasý
• Sürekli otofokus iþlemi
• NEF (RAW) fotoðraf çekimi

• Yavaþ enstantaneler
En yüksek pil performansý için:

• Pil kontaklarýný temiz tutun. Kirli kontaklar pil ömrünü kýsaltabilir.
• EN-EL3 pillerinizi þarj ettikten hemen sonra kullanýn. Piller kullanýlmadýðýnda
þarjlarýndan biraz kaybederler.
• CR2 piller “battery exhausted” yazýsý görüntülendikten sonra kullanýlmamalýdýr. Pil,
makineden çýkartýldýktan sonra biraz þarj kazansa dahi, ani voltaj düþüklüklerine
meyillidirler ve makinede anlaþýlmaz hatalara neden olabilirler.

CR2 Piller
CR2 piller en iyi performansý oda sýcaklýðýnda verir. Düþük ýsýlarda, CR2 piller
þarjlarýnýn bir kýsmýný kaybederler. Pilin yapýsýna baðlý olarak bazen kare sayacýnýn
düzelmesi daha fazla zaman alabilir. Bazý CR2 piller hiç kullanýlamaz.
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Pil Ömrü
Bir adet EN-EL3 pille gerçekleþtirilebilecek çekim sayýsý pilin durumuna, ýsýsýna ve
makinenin ne þekilde kullanýldýðýna baðlý olarak deðiþir.

Bu kullanýcý kitapçýðý aslýna sadýk kalýnarak NIKON
TÜRKÝYE YETKÝLÝ DÝSTRÝBÜTÖRÜ KARFO
KARACASULU Fotoðraf Malzemeleri Sanayi ve Ticaret
A.Þ. tarafýndan tercüme edilmiþ ve yayýnlanmýþtýr.
Bu kitapçýðýn, tamamýnýn veya bir parçasýnýn (önemli
makale veya incelemelerdeki kýsa alýntýlar dýþýnda)
kullanýlmasý NIKON CORPORATION tarafýndan
verilecek yazýlý onaya baðlýdýr.

SERVÝS ÝSTASYONLARI
Teleoptik Fotoðraf Elektr. Malz. Tv ve Sinema Eserleri
Yapýmý San. Ve Tic. Ltd. Þti.
Büyük Postane Sok. No:8 Eminönü ÝSTANBUL
Tel: 0212 5270789 Fax: 0212 5206770
Mine Ticaret
Gazi Bulvarý 2. Onur Ýþhaný No:96/114 Çankaya ÝZMÝR
Tel: 0232 4461180 Fax: 0232 4461180
Foto Flaþ
Merkez Site Camii Altý No:49 SAMSUN
Tel: 0362 4327497 Fax: 0362 4627457
Tüm NIKON marka fotoðraf makineleri 10 yýl süre ile servis ve
yedek parça teminatý altýndadýr.

Bu ürünün standart numarasý bulunmamaktadýr.
Üretici ve Onaylayan Makam:

NIKON CORPORATION
FUJI BLDG.,2-3. MARUNOUCHI 3-CHOME
CHIYODAKU, TOKYO 100-8331, JAPAN

Baský: Türkiye

