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Malın enerji tüketimi açısından verimli 
kullanımına ilişkin bilgiler

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü 
boyunca enerji tüketimi açısından 
verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin 
yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca 
yapılması, varsa periyodik bakımlarının 
aksatılmaması gerekmektedir. 

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda 
belirtilen çevresel karakteristiklere uygun 
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. 

Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında 
uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir.
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Canon Speedlite 600EX-RT/600EX, Canon EOS fotoðraf makinelerine 
yönelik yüksek çýkýþlý, çok özellikli flaþ ünitesidir. E-TTL II, E-TTL ve 
TTL otomatik flaþ ve harici flaþ ölçüm sistemleriyle uyumludur. 
Speedlite, fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna takýlan bir kamera 
üstü flaþý (normal çekim) ve kablosuz çekim sýrasýnda ana veya ikincil 
flaþ ünitesi olarak kullanýlabilir. Bu üç iþleve ek olarak Speedlite, EOS-
1D serisi fotoðraf makineleri eþdeðeri toz ve su korumasýna sahiptir.
600EX-RT'nin radyo aktarýmý veya optik aktarým kullanan bir kablosuz 
flaþlý çekim iþlevi donanýmýna sahip olduðunu bilmenizi isteriz. 
600EX'de ise sadece optik aktarým kullanan bir kablosuz flaþlý çekim 
iþlevi donanýmý vardýr.

Fotoðraf makinenizin kullaným kýlavuzuyla birlikte bu kullaným 
kýlavuzunu da okuyun.
Speedlite’ý kullanmadan önce Speedlite iþlemlerini tanýmak için bu 
kullaným kýlavuzunu ve fotoðraf makinenizin kullaným kýlavuzunu 
okuyun.

EOS dijital fotoðraf makinesiyle kullanma (Tip A fotoðraf 
makinesi)

• Speedlite’ý kolay otomatik flaþlý çekim için týpký fotoðraf makinesinin 
yerleþik flaþý gibi kullanabilirsiniz.

EOS video kamerayla kullanma
•  E-TTL II ve E-TTL otomatik flaþ sistemleriyle (Tip A fotoðraf 

makinesi) uyumlu bir EOS video kamera ile kullanýrken, 
Speedlite’ýtýpký fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý gibi kolay 
otomatik flaþlý çekim için kullanabilirsiniz.

• Speedlite'ý TTL otomatik flaþ sistemiyle (Tip A fotoðraf 
makinesi) uyumlu bir EOS video kamerayla kullanýrken, bkz. 
sayfa 115.

* Bu kullaným kýlavuzunda Speedlite'ýn Tip A fotoðraf makinesi ile 
kullanýldýðý varsayýlýr.

Giriþ

Speedlite’ýn bir Fotoðraf Makinesi 
ile Kullanma
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Bölümler

Radyo aktarým iþlevi bulunmayan bir Speedlite 600EX flaþ 
kullanýlýrken, Böüm 4'te açýklanan kablosuz çekim iþlevleri 
kullanýlamaz. Kablosuz flaþlý çekim için bkz. Bölüm 5.
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Flaþ hazýrlýklarý ve basit flaþlý çekim
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Flaþlý çekim iþlevleri kullanýlarak ileri düzeyde çekim
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Fotoðraf Makinesi Ýþlemleriyle Flaþ Ýþlevinin 
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Flaþ iþlevlerini fotoðraf makinesinin menü ekranýndan ayarlama
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Kablosuz Flaþlý Çekim: Radyo Aktarýmlý
Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim

47

Kablosuz Flaþlý Çekim: Optik Aktarým
Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
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Özel Ýþlevler ve Kiþisel Ýþlevlerle Özelleþtirme
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Parça Kýlavuzu

Işık yansıtma paneli (çekilmiş) (s.28)

Yerleşik geniş panel
(çekilmiş) (s.30)

Terminal kapağı

Uzaktan çekim 
terminali (s.68)

Terminal kapağı

Harici güç kaynağı 
soketi

PC terminali

Braket montaj 
deliği

Flaş kafası/
Optik 
aktarımlı 
kablosuz 
aktarıcı

Optik aktarımlı 
kablosuz sensör

Harici ölçüm sensörü (s.36) 

AF yardımcı ışığı (s.20)

Renk filtresi sensörü

Montaj ayağı (s.15)

Kilitleme pimi Kontaklar Kontaklar
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Parça Kýlavuzu

deneme flaþý tuþu

<8> Seç/Ayarla tuşu

<9> Seçim Kadranı

Renk filtresi tutucu 
ataçmanı (s.39)

Yansıma açısı 
indeksi
(s.27, 28)

<z> Yansıma kilit 
gevşetme tuşu (s.27, 29)

�şlev tuşu 3

�şlev tuşu 4

Pil kompartıman kapağı
(s.14)

Pil kompartıman kapağı 
açma düğmesi (sf. 14)

Açma/kapama düğmesi (s. 16)
<K> : Güç açık
<a> : Tuş/kadran kilidi 

(Güç açık)
<J> : Güç KAPALI

<D>
Radyo aktarımlı
doğrulama lambası
(s.53, 55, 58, 60, 72)

LCD panel

�şlev tuşu 2

�şlev tuşu 1

Montaj ayağı kilit 
düğmesi (s.15)

Kilit açma tuşu (s.15) 

Tozdan ve sudan 
koruma adaptörü

<I>
Kablosuz tuşu/
Bağlantılı çekim tuşu
(s.52, 78/71)
<E>
Flaş modu tuşu
(s.18, 31, 33, 36, 37, 58,
64, 65, 82, 88, 89)

<Q>
Flaş hazır lambası/
Deneme flaşı tuşu
(s.16, 58, 82, 95)

Flaş pozu onaylama lambası
(s.18, 58, 82)
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Parça Kýlavuzu

LCD paneli

E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ (s.19)

a : E-TTL II/E-TTL 
Otomatik flaş

b : TTL otomatik flaş

f : Flaş poz telafisi
(s.22, 44)

Flaş poz telafisi miktarı

Flaşlı poz seviyesi

FEB sıralaması (s.96)

g : FEB (s.23, 44)

e : Zum göstergesi (s.29)
N : Geniş panel + yansıma uyarısı
O : Flaş kapsamı dışı uyarısı

c : Yüksek hızda senkro
(s.25, 44)

r : �kinci perde senkronu (s

S : Sensör boyutu 
için otomatik zum 
(s.20, 98)

u : Özel �şlevler 
(s.95)

T : Kişisel
�şlevler (s.101)

v : ADiyafram (s.37)

Mesafe gösterge 
ekranı (s.95)
R : Metre
@ : Fit

j : Standart

k : Kılavuz numarası 
önceliği (s.100)

l : Düz kapsam
(s.100)

m : Yansıma (s.27)

n : 7° aşağı yansıma
(s.29)

o : Renk filtresi tutucu takılı (s.39)

l : Piyasadan temin edilen renk 
filtresi kullanımı uyarısı (s.40)

t : Sıcaklık artışı (Flaş 
kısıtlama/s.106)

Etkin flaş menzili (s.18)

L : Otomatik
d : Manuel (s.29)

Odak uzunluğu
(flaş kapsamı/s.29)

0 : Bip sesi (s.99)

Bu ekran, yalnýzca geçerli durumda uygulanan ayarlarý gösterir.
1 ila 4 arasýndaki iþlev tuþlarý üzerinde görüntülenen <[> ve 
<@> gibi iþlevler, ayarlarýn durumuna göre deðiþir.
Bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel aydýnlanýr (s. 17).
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Parça Kýlavuzu

Manuel flaþ (s.31)

Stroboskopik flaþ (s.33)

Otomatik/manuel harici flaþ ölçümü (s.36/37)

Manuel flaş çıkışı

q : Manuel flaş

Flaş frekansı

Flaş sayısı

? : Multi 
(Stroboskopik) flaş

ISO hızı

- : ISO göstergesi

/ : Otomatik harici
flaş ölçümü

. : Manuel harici
flaş ölçümü
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Parça Kýlavuzu

Radyo aktarýmlý kablosuz çekim/optik aktarýmlý kablosuz çekim 
(s.47/75)

Ana ünite

Ýkincil ünite

Baðlantýlý çekim (s.70)

' : Radyo aktarımlı 
kablosuz çekim

: : Optik aktarımlı 
kablosuz çekim

Flaş modu
[ : Grup flaşı 
(radyo aktarımlı)

k : Senk hızı uyarısı
(radyo aktarımlı)

Patlama grubu

g : Ana flaş
Patlama AÇIK

d : Ana flaş
Patlama 
KAPALI

* : Kanal
) : Kanal Otomatik 

ayar (radyo
aktarımı)

M : Ana

Q : flaş hazır 
(radyo aktarımlı)

Flaş oranı

, : Flaş oranı

x : İkincil
h : İkincil simge

 :
Bağımsız ikincil (optik 
aktarımlı)

x : İkincil
M : Ana

: 
Bağlantılı çekim
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Parça Kýlavuzu

Verilen aksesuarlar

Mini stand cebi

Speedlite case Mini stant
(s.48, 76)

Kızak

Delikler

Filtre takma 
pimleri

Yansıma 
alanı

Renk filtresi tutucu 
SCH-E1

(s.39)

Renk filtresi tutucu kılıfı

Renk filtresi seti
SCF-E1

(2 tip/s.39)

Renk filtresi kılıfı
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Bu Kýlavuzdaki Simgeler
9 : Seçim kadranýný gösterir.
8 : Seç/ayarla tuþunu gösterir.
3/1/2 : Ýlgili tuþa bastýktan sonra 4 sn., 6 sn., 10 sn. veya 16 

sn. etkin kalan iþlevleri gösterir.
(p.**) : Daha fazla bilgi için baþvuru sayfasý numaralarý.

: Çekim sorunlarýnýn önlenmesi için uyarýlar.
: Ek bilgiler.

Temel Varsayýmlar
Ýþleme baþlamadan önce hem fotoðraf makinesinin hem de 
Speedlite’ýn açma/kapama düðmesinin <K> konumuna 
ayarlandýðý varsayýlýr.
Metinde tuþlarý, kadranlarý ve sembolleri belirtmek için kullanýlan 
simgeler, fotoðraf makinesi ve Speedlite üzerindeki simgelerle 
eþleþir.
Ýþlem baþlamadan önce fotoðraf makinesinin menüsü ve Özel 
Ýþlevleri ile Speedlite'ýn Özel Ýþlevleri ve Kiþisel Ýþlevleri'nin 
varsayýlan ayarlarýndan olduðu varsayýlýr.
Tüm deðerler dört adet AA/LR6 alkalin pil kullanýmýna ve Canon’un 
test standartlarýna göre elde edilmiþtir.
Açýklayýcý olmasý için kullanýlan illüstrasyonlarda Speedlite 600EX-
RT kullanýlmýþtýr.

Bu Kýlavuzda Kullanýlan Kýsaltmalar
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Baþlangýç ve Temel

Ýþlemler
13
Bu bölümde, flaþlý çekime ve temel çekim iþlemlerine 
baþlamadan önce yapýlmasý gereken hazýrlýklar anlatýlýr.

Aþýrý ýsýnma nedeniyle þekil bozulmalarýný ve 
arýzalanmalarý önlemek için 20 flaþtan daha fazla 
sürekli flaþ patlatmayýn. 20 sürekli flaþ 
patlamasýndan sonra flaþý en az 10 dakika 
dinlendirin.
20 kez sürekli flaþ patlatýr ve sonra kýsa aralýklarla 
tekrar üst üste flaþ patlatýrsanýz, güvenlik iþlevi 
devreye girebilir ve flaþýn patlamasýný kýsýtlayabilir. 
Flaþ patlamasý kýsýtlandýðýnda, döngü süresi 
otomatik olarak 8 ve 20 sn. arasýnda bir entervale 
ayarlanýr. Bu durumda, flaþýn yaklaþýk 15 dakika 
dinlenmesine izin verin.
Ayrýntýlar için bkz s. 106, “Sýcaklýk Artýþý Nedeniyle 

Sürekli flaþ patlatma ile ilgili önlemler
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Dört adet AA/LR6 pili takýn.

1 Kapaðý açýn. 
Kilit düðmesini " ile gösterildiði gibi 
sola doðru kaydýrýn, kapaðý aþaðý 
doðru kaydýrýn ve pil kompartýman 
kapaðýný açýn.

2 Pilleri takýn. 
+ ve – kutuplarýn, pil 
kompartýmanýnda gösterildiði gibi, 
doðru yönde takýldýðýndan emin olun.
Pil kompartýmanýnýn yan 
yüzeylerindeki oyuklar – iþaretini 
gösterir. Bu, piller karanlý bir mekanda 
deðiþtirilirken iþe yarar.

3 Kapaðý kapatýn.
Pil kompartýman kapaðýný kapatýn ve 
yukarý doðru kaydýrýn.
Týk sesiyle yerine oturduktan sonra, 
pil kompartýman kapaðý kilitlenir.

Yeni AA/LR6 alkalin piller ve Canon’un test standartlarý esas alýnmýþtýr.
Hýzlý Flaþ iþlevi, flaþ tam þarj olmadan flaþlý çekim yapýlabilmesini saðlar (s.16).

Pillerin Takýlmasý

Döngü Süresi ve Flaþ Sayýsý
Döngü Süresi

Flaþ Sayýsý
Hýzlý Flaþ Normal Flaþ

Yakl. 0,1 – 3,3 sn. Yakl. 0,1 – 5,5 sn. Yakl. 100 - 700 flaþ

AA/LR6 pillerden farklý tipte alkalin pillerin kullanýlmasý, pil kontaklarýnýn 
farklý biçimi nedeniyle yanlýþ pil temasýna neden olabilir.
Sürekli flaþ patlattýktan sonra pilleri deðiþtirirseniz, piller ýsýnmýþ olduðu 
için dikkatli olmanýz gerekir.



15

Flaþýn Takýlmasý ve Çýkarýlmasý

1 Speedlite’ý takýn. 
Speedlite’ýn montaj ayaðýný fotoðraf 
makinesinin aksesuar kýzaðýna 
saðlam bir þekilde takýn.

2 Speedlite’ý sabitleyin. 
Montaj ayaðýnda, kilit düðmesini saða 
kaydýrýn.
Kilit düðmesi týk sesiyle yerine 
oturduktan sonra kilitlenir.

3 Speedlite’ý çýkarýn.
Kilit açma tuþunu basýlý tutarken kilit 
düðmesini sola doðru kaydýrýn ve 
Speedlite’ý çýkarýn.

Flaþýn Takýlmasý ve Çýkarýlmasý 

<!> simgesi görüntülendiðinde pilleri yenisiyle deðiþtirin.
Ayný markanýn dört pillik yeni bir setini kullanýn. Pilleri deðiþtirirken dört 
pili de ayný anda deðiþtirin.
AA/LR6 þarj edilebilir Ni-MH veya lityum piller kullanýlabilir.

Speedlite’ý takmadan veya çýkarmadan önce Speedlite’ý kapattýðýnýzdan 
emin olun.
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1 Açma/kapama düðmesini <K> 
konumuna getirin. 

Flaþ döngüsü baþlar.

2 Flaþýn hazýr olup olmadýðýný 
kontrol edin. 

Flaþ hazýr lambasý þu sýrayla deðiþir: 
Kapalý'dan yeþile (Hýzlý Flaþ hazýr) 
ve sonra kýrmýzýya (tam þarjlý).
Bir deneme flaþý patlatmak için flaþ 
hazýr lambasýna (deneme flaþý tuþu) 
basýn.

Flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yanarken (flaþ tam þarj olmadan önce) 
Hýzlý Flaþ iþlevi flaþ çekim yapýlabilmesini saðlar.
Tam çýkýþ için kýlavuz numarasý 1/2 ila 1/6 arasýndakilerdir ancak daha 
kýsa bir çekim mesafesinden daha hýzlý döngü süresiyle çekim yapmak 
daha iyidir.
Sürücü modunu tek çekim olarak ayarlayýn. Sürekli çekim, FEB, manuel 
flaþ veya stroboskopik flaþ ayarlandýðýnda Hýzlý Flaþ kullanýlamaz.

Pil gücünden tasarruf edilmesi için, flaþýn kullanýlmadan býrakýldýðý 
yaklaþýk 90 saniye sonrasýnda flaþ gücü otomatik olarak kapanýr. 
Speedlite'ý yeniden açmak için, fotoðraf makinesinin deklanþör tuþuna 
yarým basýn veya deneme flaþý tuþuna (flaþ hazýr lambasý) basýn.
Radyo aktarýmlý kablosuz ana flaþlý çekim (s.59) veya baðlantýlý çekim 
(s.73) sýrasýnda, otomatik kapanma süresi 5 dakikadýr.

Cihaz Gücünü Açma

Hýzlý Flaþ Hakkýnda

Otomatik Kapanma 
Hakkýnda

Flaþ modu <b> olarak ayarlandýðýnda Hýzlý Flaþ kullanýlamaz.
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Cihaz Gücünü Açma

Açma/kapama düðmesini <a> konumuna ayarlayarak, flaþ tuþunu 
ve kadran iþlemlerini devre dýþý býrakabilirsiniz. Bu iþlevi, yapmýþ 
olduðunuz flaþ ayarlarýnýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesini önlemek amacýyla 
kullanýn.
Bir tuþla veya kadranla iþlem yaparsanýz, LCD panelde <LOCKED> 
(KÝLÝTLÝ) uyarýsý görüntülenir (iþlev tuþlarý 1 ila 4 üzerinde görüntülenen 
<[> ve <@> gibi iþlevler görüntülenmez).

Bir tuþla veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel yaklaþýk 12 
saniye boyunca aydýnlanýr. Bir iþlevi ayarlarken, ayar tamamlanana 
kadar ekran aydýnlýk kalýr.
Normal flaþlý çekim, kablosuz ana flaþlý çekim ve ana baðlantýlý çekim 
sýrasýnda LCD paneli yeþil renkte aydýnlanýr. Speedlite ikincil ünite 
olarak kullanýlýrsa turuncu renkte aydýnlanýr.

Kilit Ýþlevi Hakkýnda

LCD Paneli Aydýnlatmasý 
Hakkýnda

Fotoðraf makinesinin 3/1/2 zamanlayýcýsý çalýþýrken deneme flaþýný 
kullanamazsýnýz.
Makine gücü otomatik olarak kapatýlsa bile flaþ ayarlarý saklanýr. Pilleri 
deðiþtirirken ayarlarýn korunmasýný istiyorsanýz, açma/kapama düðmesine 
basarak makineyi kapatma, pilleri çýkarma ve takma iþlemlerini 1 dk. içinde 
gerçekleþtirmeniz gerekir.
Sürekli flaþlý çekim nedeniyle flaþ sýcaklýðý yükseldiðinde, otomatik kapanmaya 
geçiþ süresi uzayabilir.
Açma/kapama düðmesi <a> konumundayken bir deneme flaþý 
patlatabilirsiniz. Ayrýca, bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel 
aydýnlanýr.
Speedlite tam þarj olduðunda bir bip sesi duyulacak þekilde ayar yapabilirsiniz 
(C.Fn-20/s. 99).
Sürekli çekim sýrasýnda flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yandýðýnda (Hýzlý) flaþýn 
patlamasýný saðlayabilirsiniz (C.Fn-06/s.97).
Otomatik kapanma devre dýþý býrakýlabilir (C.Fn-01/s. 95).
LCD panelinin aydýnlýk kalmasýnýn süresini ayarlayabilirsiniz (C.Fn-22/s. 100).
LCD panel aydýnlanmasýnýn rengini deðiþtirebilirsiniz (P.Fn-02 ila 04/s. 101).
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Fotoðraf makinesinin çekim modunu <V> (Program AE) veya Tam 
otomatik olarak ayarladýðýnýzda, E-TTL II/E-TTL tam otomatik flaþ 
modunda çekim yapabilirsiniz.

1 Flaþ modunu <a> konumuna 
ayarlayýn

<E> tuþuna basýn ve <a> 
konumuna ayarlayýn.
<M> veya <x> 
seçeneðinin görüntülenmediðini 
kontrol edin.

2 Konuya odaklanýn. 
Odaklanmak için deklanþör tuþuna 
yarým basýn.
Vizörde enstantane hýzý ve diyafram 
deðeri görüntülenir.
Vizörde <Q> simgesinin yanýp 
yanmadýðýný kontrol edin.

3 Resmi çekin. 
Konunun etkin flaþ menzilinde 
olduðundan emin olun.
Deklanþöre tam bastýðýnýzda flaþ 
patlar ve resim çekilir.
Bir standart flaþ pozu elde edilmiþse, 
flaþ pozu onay lambasý 3 sn. boyunca 
yanar.

Tam Otomatik Flaþlý Çekim

E-TTL II otomatik flaþ sistemini destekleyen bir fotoðraf makinesine 
takýldýðýnda bile LCD ekranda <a> simgesi görüntülenir.
Flaþ pozu doðrulama lambasý yanmýyorsa veya fotoðraf makinesinin LCD 
monitöründen görüntü kontrolü yaparken konu karanlýk (düþük pozlu) 
çýkýyorsa, konuya biraz daha yaklaþýn ve tekrar çekim yapýn. Bir dijital 
fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda ISO hýzý da artýrýlabilir.
“Tam Otomatik” <A>, <1> ve <C> çekim modlarýný belirtir.
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Fotoðraf makinesinin çekim modunu <X> (Enstantane öncelikli AE), 
<W> (Diyafram öncelikli AE) veya <q> (Manuel poz) olarak ayarlayýn 
ve E-TTL II/E-TTL otomatik flaþý kullanýn.

<Z> veya <Y> çekim modunu kullanýrsanýz, elde edeceðiniz sonuç <V> 
(Program AE) modunu kullanmakla aynýdýr.

1/X sn. fotoðraf makinesinin maksimum flaþ senkron hýzýdýr.

Çekim Modlarýnda E-TTL II ve E-TTL Otomatik Flaþý 
Kullanma

X

Enstantane hýzýný manuel olarak ayarlamak istediðinizde bu modu seçin.
Fotoðraf makinesi sonra bir standart poz elde etmek için enstantane hýzýna 
uygun diyafram deðerini otomatik olarak ayarlar.

Diyafram göstergesi yanýp sönerse bu, arka plan pozunu düþük veya 
yüksek pozlu olduðunu belirtir. Diyafram göstergesi yanýp sönmeyi 
durdurana kadar enstantane hýzýný ayarlayýn.

W

Diyaframý manuel olarak ayarlamak istediðinizde bu modu seçin.
Fotoðraf makinesi sonra bir standart poz elde etmek için diyaframa uygun 
enstantane hýzý deðerini otomatik olarak ayarlar.
Fon karanlýksa, örneðin bir gece sahnesi çekiliyorsa, konuda ve fonda bir 
standart poz elde etmek için yavaþ senkron hýzý kullanýlýr. Ana konunun 
standart pozu flaþla elde edilirken, arka planýn standart pozu düþük bir 
enstantane hýzý kullanan uzun pozla elde edilir.

Düþük aydýnlatmalý sahnelerde düþük bir enstantane hýzý kullanýlacaðý 
için bir tripod kullanmanýz önerilir.
Enstantane göstergesi yanýp sönerse bu, arka plan pozunu düþük veya 
yüksek pozlu olduðunu belirtir. Enstantane göstergesi yanýp sönmeyi 
durdurana kadar diyaframý ayarlayýn.

q

Enstantane hýzýný ve diyaframý manuel olarak ayarlamak istediðinizde bu 
modu seçin.
Ana konunun standart pozu flaþla elde edilir. Fonun pozu ise ayarlamýþ 
olduðunuz enstantane hýzý ve diyafram kombinasyonu ile elde edilir.

Kullanýlan Flaþ Senk Hýzlarý veDiyafram Deðerleri
Enstantane Hýzý Diyafram

V Otomatik ayarlayýn (1/X sn. - 1/60 sn.) Otomatik
X Manuel ayarlayýn (1/X sn. - 30 sn.) Otomatik
W Otomatik ayarlayýn (1/X sn. - 30 sn.) Manuel
q Manuel ayarlayýn (1/X sn. - 30 sn., Bulb) Manuel
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Çekim Modlarýnda E-TTL II ve E-TTL Otomatik Flaþý Kullanma

EOS dijital fotoðraf makinelerinde üç görüntü sensörü boyutu vardýr ve takýlan 
lensin etkin odan menzili modele baðlý olarak deðiþir. Bu flaþ tüm EOS dijital 
fotoðraf makinelerinin görüntü sensörü boyutunu otomatik olarak tanýr ve lensin 
etkin odak uzunluðu için flaþ kapsamýný 20 ila 200 mm aralýðýnda otomatik olarak 
ayarlar.
Desteklenen bir fotoðraf makinesine takýldýðýnda LCD panelde <S> simgesi 
görüntülenir.

Bu iþlev, flaþ patladýðýnda renk sýcaklýðý bilgilerini EOS dijital fotoðraf 
makinesine aktararak flaþlý çekim sýrasýnda beyaz ayarýný optimize 
eder. Fotoðraf makinesinin beyaz ayarýný <A> veya <Q> olarak 
ayarlarsanýz, bu iþlev otomatik olarak ayarlanýr.
Makinenizin bu iþlevler uyumlu olup olmadýðýný görmek için fotoðraf 
makinesi kullaným kýlavuzunun Özellikler bölümüne bakýn.

Düþük aydýnlatma altýnda otomatik odaklanmayla odaklanma 
gerçekleþmezse ve kontrast düþük olursa, yerleþik AF yardýmcý ýþýðý 
otomatik olarak etkin hale gelerek odaklanmaya yardýmcý olur. 600EX-RT/
600EX modellerindeki AF yardýmcý ýþýðý tüm EOS fotoðraf makinelerinin AF 
noktalarýyla uyumludur. AF yardýmcý ýþýðý 28mm ve daha uzun odaklanma 
uzunluklarýyla uyumludur ve etkin menzilleri aþaðýdaki tabloda görüntülenir.

Görüntü Sensör Boyutuna Göre Otomatik Zum Ayarlama Hakkýnda

Renk Sýcaklýðý Bilgilerinin Aktarýlmasý Hakkýnda

AF Yardýmcý Iþýðý Hakkýnda

Konum Etkin Menzil (Yakl. m/ft.)
Merkez 0,6/2,0 - 10/32,8
Periferi 0,6/2,0 - 5/16,4

Görüntü sensörü boyutu için otomatik zum ayarý devre dýþý býrakýlabilir (C.Fn-
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Bu bölümde flaþ iþlevleri kullanýlarak ileri düzeyde 
çekim iþlemlerinin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr.

Fotoðraf makinesinin çekim modu bir tam otomatik moda veya 
Görüntü Alaný moduna ayarlanmýþsa, bu bölümde açýklanan 
“Yansýma” (s.27, 29), “Geniþ Panel” (s.30) ve Renk Filtreleri” 
(s.39) dýþýndaki iþlevler kullanýlamaz. Bu bölümdeki tüm 
iþlevleri etkinleþtirmek için için fotoðraf makinesinin çekim 
modunu V/X/W/q/5 (Yaratýcý Bölge modu) olarak ayarlayýn.
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Aynen normal poz telafisinde olduðu gibi, flaþ için poz telafisi ayarý 
yapabilirsiniz. Flaþ poz telafisi miktarý 1/3 duraklý artýþlarla ±3 aralýðýnda 
ayarlanabilir.

1 <@> tuþuna basýn.
Ýþlev tuþu 2'ye <@> basýn.
<f> görüntülenir ve flaþ poz telafisi 
miktarý vurgulanýr.

2 Flaþ poz telafi miktarýný belirleyin.
<9> kadranýný çevirerek flaþ poz 
telafisi miktarýný ayarlayýn ve <8> 
tuþuna basýn.
Flaþ poz telafi miktarý ayarlanýr.
“0.3”, 1/3 duraðý ve “0.7”, 2/3 duraðý 
belirtir.
Flaþ poz telafisini iptal etmek için, 
telafi miktarýný “±0” aralýðýna geri 
çevirin.

f Flaþ Poz Telafisi

Genel olarak parlak konular için yüksek poz telafisi ve karanlýk konular 
için düþük poz telafisi kullanýn.
Fotoðraf makinesinin poz telafisi ½ duraklý artýþa ayarlanýrsa, flaþ poz 
telafisi miktarý da ±3 aralýðýnda 1/2 duraklý olur.
Hem fotoðraf makinesi hem de flaþ üzerinde flaþ poz telafisi ayarlanýrsa 
flaþ üzerindeki ayara öncelik tanýnýr.
Flaþ poz telafisi miktarý tuþa (C.Fn-13/s.99) basmaya gerek olmadan 
doðrudan <9> ile de ayarlanabilir.
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Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþirken üç çekim yapabilirsiniz. Buna FEB 
(Flaþ Pozu Braketleme) denir. Ayarlanabilir aralýk 1/3 duraklý artýþlarla 
±3'tür.

1 <E> tuþuna basýn.
Ýþlev tuþu 3'e <E> basýn.
<g> görüntülenir ve FEB seviye 
göstergesi vurgulanýr.

2 FEB seviyesini ayarlayýn.
<9> kadranýný çevirerek FEB 
seviyesini ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
FEB seviyesi ayarlanýr.
“0.3”, 1/3 duraðý ve “0.7”, 2/3 duraðý 
belirtir.
Flaþ poz telafisiyle birlikte 
kullanýldýðýnda, FEB çekimi flaþ poz 
telafisi miktarýna göre yapýlýr. FEB 
aralýðý ±3 aralýðýný aþarsa, flaþ poz 
seviyesi sonunda <I> veya <J> 
görüntülenir.

g FEB

Üç çekimden sonra FEB otomatik olarak iptal edilir.
FEB ile çekim yapmadan önce, fotoðraf makinesinin sürücü modunu tek 
çekime getirmeniz ve flaþ döngüsü gerçekleþtiðinden emin olmanýz 
önerilir.
FEB'i flaþ poz telafisi veya FE kilidiyle birlikte kullanabilirsiniz.
Fotoðraf makinesinin poz telafisi ½ duraklý artýþa ayarlanýrsa, flaþ poz telafisi 
miktarý da ±3 aralýðýnda 1/2 duraklý olur.
FEB'i üç çekim yapýldýktan sonra etkin kalacak þekilde ayarlayabilirsiniz 
(C.Fn-03/s.96).
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FE (Faþ Pozu) kilidi, sahnenin herhangi bir parçasý için doðru flaþ poz 
ayarýna kilitlenir.
LCD panelde <a> simgesi görüntülenirken, fotoðraf makinesinin 
<B> tuþuna basýn. <B> tuþu bulunmayan fotoðraf 
makinelerinde <7> veya <P> (AE kilidi) tuþuna basýn.

1 Konuya odaklanýn.

2 <B> tuþuna basýn. (2)
Vizör merkezini konuya yöneltin ve 
<B> tuþuna basýn.
Speedlite bir ön flaþ patlatýr ve konu 
için gerekli flaþ çýkýþý bellekte 
saklanýr.
“FEL” simgesi yaklaþýk 0,5 saniye 
boyunca vizörde görüntülenir.
<B> tuþuna bastýðýnýz her sefer, 
bir ön flaþ patlatýlýr ve o zaman gerekli 
olan yeni flaþ çýkýþý bellekte saklanýr.

7: FE Kilidi

FE kilidi uygulandýðýnda doðru bir poz elde edilemezse, vizörde <Q> 
simgesi yanýp söner. Konuya yakýnlaþýn, diyaframý açýn ve tekrar FE kilidi 
iþlemi gerçekleþtirin. Ayrýca, bir dijital fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda 
ISO hýzý artýrýlabilir ve FE kilidi iþlemi tekrarlanabilir.
Hedef konu vizörde çok küçükse, FE kilidi çok etkili olmayabilir.



25

Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ 
senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram 
önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.

<c> simgesini görüntüleyin.
Ýþlev tuþu 4'e <Y> basarak <c> 
simgesini görüntüleyin.
Vizörde <F> simgesinin yanýp 
yanmadýðýný kontrol edin.

c Yüksek Hýzda Senkron

Fotoðraf makinesinin maksimum flaþ senkron hýzýna eþit veya daha 
yüksek bir enstantane hýzý seçildiðinde, vizörde <F> simgesi 
görüntülenmez.
Normal flaþlý çekime geri dönmek için iþlev tuþu 4'e <Y> basarak 
<c> simgesini kapatýn.

E-TTL uyumlu ve 2011 tarihinden sonra üretilen EOS fotoðraf 
makineleriyle flaþlý çekim yaparken, radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý 
çekimde yüksek hýzda flaþ kullanmak mümkün deðildir (s.51).
Yüksek hýzda senkronla, enstantane hýzý arttýkça daha kýsa bir flaþ 
menzili elde edilir. Etkin flaþ menzilini LCD panel üzerinde kontrol edin.
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Düþük enstantane hýzýyla ve ikinci perde senkronuyla çekim 
yapýldýðýnda taþýt ýþýklarý gibi hareketli ýþýk kaynaklarýnýn izi doðal bir 
görünümde elde edilebilir. Flaþ, pozlama tamamlandýktan (deklanþör 
perdesi kapandýktan) hemen önce patlar.

<r> simgesini görüntüleyin.
Ýþlev tuþu 4'e <Y> basarak 
<r> simgesini görüntüleyin.

r Ýkinci Perde Senkronu

Ýkinci perde senkronu, fotoðraf makinesinin çekim modu “buLb” olarak 
ayarlandýðýnda iyi çalýþýr.
Normal flaþlý çekime geri dönmek için iþlev tuþu 4'e <Y> basarak 
<r> simgesini kapatýn.
Flaþ modu <a> olarak ayarlanýrsa flaþ iki kez patlar. Ýlk flaþ, flaþ 
çýkýþýnýn belirlenmesine yarayan ön flaþtýr. Bu bir arýza deðildir.
Kablosuz flaþlý çekim yapýlýrsa ikinci perde senkronu kullanýlamaz.
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Flaþ kafasýný bir duvara veya tavana çevirirseniz, flaþ konuyu 
aydýnlatmadan önce yüzeyde yansýma yapar. Bu, daha doðal 
görünümlü bir çekimin elde edilmesi için konu arkasýndaki gölgeleri 
yumuþatabilir. Buna yansýma flaþý denir.

Yansýma Yönünü Ayarlayýn
<z> tuþuna gösterildiði gibi basarken flaþ kafasýný 
döndürebilirsiniz (yansýtabilirsiniz). Yansýma çekimi sýrasýnda LCD 
paneldeki flaþ simgesi <m> ile deðiþir.
Flaþ kapsamý <L> (otomatik) (s.29) ayarlandýðýna flaþ kafasý 
çevrilirse, flaþ kapsamý 50 mm'de sabitlenir ve LCD panelde <---> 
simgesi görüntülenir.
Flaþ çýkýþý manuel olarak da ayarlanabilir (s.29).

Yansýma

Duvar veya tavan çok uzaktaysa, yansýma flaþý çok zayýf olabilir ve düþük 
pozlu sonuç alýnabilir.
Resim karanlýk çýkýyorsa veya flaþ pozu doðrulama lambasý yanmýyorsa, 
daha geniþ bir diyafram açýklýðý (daha küçük f/deðeri) kullanýn ve tekrar 
deneyin. Dijital fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda ISO hýzý da artýrýlabilir.
Yansýtmanýn yüksek olmasý için duvar veya tavan düz beyaz olmalýdýr. 
Yansýma yüzeyi beyaz deðilse, resimde renk daðýlmasý görülebilir.
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Yansýma

Iþýk yansýtma panelini kullandýðýnýzda, kiþi gözünde ýþýðý yansýtabilir ve 
daha canlý bir ifade elde edebilirsiniz.

1 Flaþ kafasýný 90° yukarý 
döndürün.

2 Geniþ paneli çekin.
Geniþ paneli çýkarýn.
Iþýk yansýtma paneli de ayný anda 
çýkarýlacaktýr.

3 Geniþ paneli geri itin.
Geniþ paneli geri itin.
Yansýma flaþýyla ayný yöntemi 
kullanarak çekim yapýn.

Iþýk Yansýtma 
Paneli

Flaþ kafasýný öne ve 90° yukarý doðru konumlandýrýn. Flaþ kafasý sola 
veya saða doðru çevrildiðinde, yansýma ýþýðý etkili olmaz.
Kiþi gözündeki ýþýk yansýmasýný etkili bir þekilde yakalamak için konuyu 
1,5 mesafeden çekin.
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e: Flaþ Kapsamý Ayarý

<z> tuþuna basarken flaþ kafasýný 
aþaðý doðru 7° konumlandýrdýðýnýzda, 
yakl. 0,5 ila 2 m aralýðýnda kýsa 
mesafeden konu çekimi yapabilirsiniz.
Flaþ kafasý aþaðý yönde 7° 
konumlandýrýldýðýnda, LCD paneldeki 
flaþ simgesi <n> ile deðiþir.

Flaþ kapsamý ayarlarý olarak “Otomatik” ve “Manuel” ayarlar kullanýlabilir. 
Otomatik ayarda, flaþ kapsamý çekim lensinin odaklanma uzunluðuna 
göre flaþ kapsamý otomatik olarak ayarlanýr. Manuel ayarda, 20 ila 200 
mm aralýðýnda flaþ kapsamý ayarý yapabilirsiniz.

1 <[> tuþuna basýn.
Ýþlev tuþu 1'ye <[> basýn.
Flaþ kapsamý deðeri vurgulanýr.

2 Flaþ kapsamýný ayarlayýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ 
kapsamýný ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
<L> otomatik ayarý ve <d> manuel 
ayarý belirtir.

n Kýsa Mesafeden Flaþlý Çekim

e: Flaþ Kapsamý Ayarý 
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e: Flaþ Kapsamý Ayarý

Flaþýn yerleþik geniþ paneliyle birlikte kullanýrken, 14 mm'ye kadar ultra 
geniþ açýlý lenslerle flaþlý çekim yapabilirsiniz.

1 Geniþ paneli çekin.
Geniþ paneli çekin.

2 Yansýma ýþýðý panelini geri itin.

Geniþ Panel

Flaþ kapsamý manuel seçeneðine ayarlandýðýnda, çekim yaptýðýnýz görüþ 
açýsýndan daha geniþ bir flaþ kapsamý ayarý yaparak resmin kenarlarýnýn 
karanlýk çýkmasýný önleyin.
Odak uzunluðu 20 mm'den daha düþük bir lens takýldýðýnda, LCD 
panelde <O> uyarýsý görüntülenir. Full-frame'den daha küçük bir 
görüntü sensörü boyutuna sahip bir fotoðraf makinesi kullanýrken, gerçek 
görüþ açýsý 20 mm lensin görüþ açýsýndan daha geniþ olduðunda 
<O> uyarýsý görüntülenir.
Fotoðraf makinesiyle ve Speedlite'ýn PC terminaline piyasadan temin 
edilen bir senk kablosu takýlýyken çekim yapýlýrken, flaþ kapsamýný 

EF15mm f/2.8 Balýkgözü ve EF8-15mm f/4L Balýkgözü USM görüþ açýlarý 
desteklenmez.
Geniþ panel kullanýlýrken flaþ kapsamý ayarý yapýlamaz.

Düþük pozlama görülürse, yansýma çekiminde geniþ panel kullanýlýrken 
LCD panelde <N> uyarýsý görüntülenir.
Geniþ paneli dikkatle çekin. Aþýrý zorlamak geniþ panelin çýkmasýna 
neden olabilir.
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Flaþ çýkýþýný 1/3 duraklý artýþlarla 1/128’lük güçten 1/1 tam çýkýþa 
geçirebilirsiniz.
Doðru flaþ pozunu elde etmek için gerekli olan flaþ çýkýþýný belirlemek 
için elde tutulan bir flaþ ölçer kullanýn. Fotoðraf makinesinin çekim 
modunu <W> veya <q> olarak ayarlamanýz önerilir.

1 Flaþ modunu <q> konumuna 
ayarlayýn.

<E> tuþuna basýn ve <q> 
konumuna ayarlayýn.

2 Flaþ çýkýþýný ayarlayýn. 
Ýþlev tuþu 2'ye <@> basýn.
Flaþ çýkýþ seviyesi vurgulanýr.
<9> kadranýný çevirerek flaþ 
çýkýþýný ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
Fotoðraf makinesinin deklanþör 
tuþuna yarým basarken, çekim 
mesafesi göstergesi ve diyafram 
ayarý görüntülenir.

q: Manuel Flaþ
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q: Manuel Flaþ

Speedlite bir EOS-1D serisi fotoðraf makinesiyle kullanýldýðýnda, flaþ poz 
seviyesini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu konuya yakýn mesafeden 
çekim yapýldýðýndan kullanýþlýdýr. Piyasadan temin edebileceðiniz %18'lik 
bir gri kart kullanýn ve aþaðýda belirtildiði gibi çekim yapýn.

1 Fotoðraf makinesi ve Speedlite ayarlarýný yapýn.
Fotoðraf makinesinin çekim modunu <q> veya <W> olarak 
ayarlamanýz önerilir.
Speedlite’ýn flaþ modunu <q> konumuna ayarlayýn.

2 Konuya odaklanýn.
Manuel olarak odaklanýn.

3 %18’lik bir gri kart ayarlayýn.
Gri kartý konu konumuna ayarlayýn.
Vizörde, merkezdeki tüm spot ölçüm dairesi gri kartý kuþatmalýdýr.

4  <B> veya <7> tuþuna basýn. (2)
Speedlite bir ön flaþ patlatýr ve doðru flaþ çýkýþý için gerekli flaþ 
çýkýþý bellekte saklanýr.
Vizörün sað tarafýnda, poz seviye göstergesi standart poz için 
flaþ pozu seviyesini görüntüler.

5 Flaþ poz seviyesini ayarlayýn.
Speedlite’ýn manuel flaþ seviyesini ve diyaframý 
ayarlayýn ve böylece flaþ poz seviyesinin standart poz 
indeksi ile eþleþmesini saðlayýn.

6 Resmi çekin.
Gri kartý kaldýrýn ve resmi çekin.

Ölçülen Manuel Flaþ Pozlarý

Ölçümlü manuel flaþ sadece EOS-1D serisi fotoðraf makinelerinde 
kullanýlabilir.
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Düþük bir enstantane hýzýyla stroboskopik flaþ kullanýrken, stop-motion 
resimlere benzer þekilde tek bir resimde birden fazla peþ peþe hareket 
çekebilirsiniz.
Stroboskopik flaþta flaþ çýkýþýný, flaþ sayýsýný ve flaþ frekansýný 
(saniyedeki flaþ sayýsý = Hz) ayarlayýn. Maksimum sayýda sürekli flaþ 
için bkz. 35.

1 Flaþ modunu <?> 
konumuna ayarlayýn

<E> tuþuna basýn ve <?> 
konumuna ayarlayýn.

2 Bir öðe seçin.
Flaþ çýkýþý için <@> iþlev tuþun 
basýn, flaþ sayýsý için <Q> 
tuþuna basýn ve frekans için <G> 
tuþuna basýn.
Bastýðýnýz tuþun iþlevini ayarlayýn.

3 Deðeri ayarlayýn.
<9> kadranýný çevirerek deðeri 
ayarlayýn ve <8> tuþuna basýn.
2. ve 3. adýmlarý tekrarlayarak flaþ 
çýkýþýný, flaþ sayýsýný ve flaþ 
frekansýný ayarlayýn.

?: Stroboskopik Flaþ
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?: Stroboskopik Flaþ

Stroboskopik flaþta, deklanþörün sürekli flaþ sonuna kadar açýk 
kaldýðýndan emin olmak için fotoðraf makinesini aþaðýdaki denkleme 
göre hesaplanan bir enstantane hýzýna ayarlayýn.

Flaþ sayýsý ÷ flaþ frekansý = enstantane hýzý
Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak 
ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.

Enstantane Hýzýnýn Hesaplanmasý

Flaþ kafasýnýn aþýrý ýsýnma nedeniyle düþmemesi veya hasar görmemesi 
için, stroboskopik flaþla 10 kereden daha fazla üst üste çekim yapmayýn. 
10 kez çekim yaptýktan sonra flaþý en az 15 dakika dinlendirin.
Peþ peþe 10 kezden daha fazla çekim yaparsanýz, güvenlik iþlevi 
etkinleþebilir ve flaþ patlamasýný kýsýtlayabilir. Bu durumda flaþý en az 15 
dakika dinlendirin.

Stroboskopik flaþ koyu renkli bir arka planla çok yansýmalý konu 
kombinasyonunda en etkili sonuçlarý üretir.
Tripod kullanýlýrsa, uzaktan kumanda düðmesi ve harici güç kaynaðý 
önerilir.
Stroboskopik flaþ 1/1 veya 1/2 güçte flaþla kullanýlamaz.
Stroboskopik flaþ, fotoðraf makinesinin çekim modu “buLb” olarak 
ayarlandýðýnda da iyi çalýþýr.
Flaþ sayýsý “---” olarak görüntülendiðinde, deklanþör kapanana veya þarj 
tükenene kadar flaþ sürekli olarak patlar. Maksimum sürekli flaþ sayýsý bir 
sonraki sayfada yer alan tabloda görüntülenir.
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?: Stroboskopik Flaþ

Flaþ sayýsý “---” (çubuk gösterimi) olarak görüntülendiðinde, tablolarda 
gösterilen maksimum flaþ sayýsýna eriþilmiþ olur.

1 - 199 Hz

250 - 500 Hz

Maksimum Sürekli Flaþ Sayýsý

Hz
Flaþ
Çýkýþý

1 2 3 4 5 6 - 7 8 - 9

1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5

1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80

Hz
Flaþ
Çýkýþý

10 11 12 - 14 15 - 19 20 - 50 60 - 199 250 - 500

1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4

1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30

Flaþ Çýkýþý 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128
Flaþ Sayýsý 2 4 8 12 20 40

Flaþ Çýkýþý 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128
Flaþ Sayýsý 2 4 8 10 15 30
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Speedlite’ýn yerleþik flaþ ölçümü sensörü konudan yansýtýlan flaþý 
gerçek zamanlý olarak ölçer ve standart poz elde edildiðinde flaþý 
durdurur.
2007 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleriyle 
“otomatik harici flaþ ölçümü” kullanýlabilir. Tüm EOS fotoðraf 
makinelerinde “manuel harici flaþ ölçümü” kullanýlabilir.

Bu sizin otomatik flaþlý çekim yapabilmenizi saðlar. Flaþ çýkýþý fotoðraf 
makinesinden ayarlanan ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik 
olarak ayarlanýr.

Flaþ modunu </> 
konumuna ayarlayýn.

<E> tuþuna basýn ve </> 
konumuna ayarlayýn.
</> simgesi görüntülenmezse, 
flaþ Özel Ýþlevini C.Fn-05-2 olarak 
ayarlayýn (s.96).
Fotoðraf makinesinin deklanþör 
tuþuna yarým bastýðýnýzda etkin flaþ 
menzili görüntülenir.

//.: Flaþ Harici Ölçümü

/: Otomatik Harici Flaþ Ölçümü

Otomatik harici flaþ ölçümünde flaþ poz telafisi (s.22) ve FEB (s.23) 
kullanýlabilir.
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//.: Flaþ Harici Ölçümü

Speedlite'ý ISO hýzý ve diyaframý fotoðraf makinesinde ayarlanmýþ 
þekilde manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Flaþ çýkýþý ayarladýðýnýz ISO 
hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.

1 Flaþ modunu <.> 
konumuna ayarlayýn.

<E> tuþuna basýn ve <.> 
konumuna ayarlayýn.
<.> simgesi görüntülenmezse, 
flaþ Özel Ýþlevini C.Fn-05-3 olarak 
ayarlayýn (s.96).

2 Fotoðraf makinesininkiyle ayný 
ISO hýzýný ayarlayýn.

Ýþlev tuþu 3'e <I> basýn.
ISO hýzý deðeri vurgulanýr.
<9> kadranýný çevirerek ISO hýzýný 
ayarlayýn ve <8> tuþuna basýn.
ISO hýzý 1/3'lük artýþlarla ISO 25 ila 
51200 maksimum aralýðýnda 
ayarlanabilir.

3 Fotoðraf makinesininkiyle ayný 
diyafram deðerini ayarlayýn.

Ýþlev tuþu 4'ye <D> basýn.
Diyafram vurgulanýr.
<9> kadranýný çevirerek diyaframý 
ayarlayýn ve <8> tuþuna basýn.

.: Manuel Harici Flaþ Ölçümü

Etkin flaþ menzilini Speedlite'ýn LCD panel üzerinde kontrole 
edebilirsiniz.
Manuel harici flaþ ölçümü kullanýr, fotoðraf makinesi ve Speedlite’ýn PC 
terminali piyasadan temin edilen bir senk kablosuyla baðlýyken çekim 
yaparsanýz, flaþ fotoðraf makinesi dýþýndayken çekim yapabilirsiniz.
Speedlite'ýn PC terminaline bir senk kablosuyla farklý bir Speedlite 
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Fotoðraf makinesinin alan derinliði önizleme tuþuna basýldýðýnda, 1 sn. 
süreyle sürekli flaþ patlar. Buna modelleme flaþý denir. Modelleme flaþý, 
kablosuz flaþlý çekim sýrasýnda konu üzerindeki gölge efektlerini ve 
ýþýklandýrma dengesini görmenizi saðlar (s. 47, 75).

Fotoðraf makinesi üzerindeki alan derinliði ön izleme 
tuþuna basýn.

1 saniye boyunca sürekli flaþ patlamasý olur.

Speedlite'ýn çekim iþlevi ayarlarýný ve kablosuz çekim ayarlarýný 
varsayýlan ayarlarýna geri çevirebilirsiniz.

Ýþlev tuþu 2 ve 3'e eþ zamanlý 
olarak 2 saniye veya daha uzun 
süre basabilirsiniz.

Speedlite ayarlarý temizlenir ve 
ayarlar normal çekime <a> flaþ 
moduna geri çevrilir.

Modelleme Flaþý

Speedlite Ayarlarýný Temizleme 

Flaþ kafasýnýn aþýrý ýsýnma nedeniyle düþmemesi veya hasar görmemesi 
için, modelleme flaþýný 10 kereden daha fazla üst üste patlatmayýn. 
10 dk. sürekli çekim yaptýktan sonra flaþý dinlendirin.
Modelleme flaþýný peþ peþe 10 kezden daha fazla patlatýrsanýz, güvenlik 
iþlevi etkinleþebilir ve flaþ patlamasýný kýsýtlayabilir. Bu durumda flaþý en 
az 15 dk dinlendirin.
Flaþ EOS REBEL 2000/QD, EOS 300/QD veya bir B Tipi fotoðraf 
makinesiyle kullanýldýðýnda modelleme flaþý kullanýlamaz.

Normal flaþlý çekimde veya kablosuz çekimde flaþý ana ünite olarak 
kullanýrken, modelleme flaþýný deneme flaþý tuþuyla patlatabilirsiniz (C.Fn-
02/s. 95).

Ayarlar temizlenmiþ olsa bile, kablosuz çekim sýrasýndaki aktarým kanalý ve 
kablosuz radyo kimliðinin yaný sýra C.Fn ve P.Fn ayarlarý (s.92) iptal 
edilemez.
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Speedlite'ýn renk sýcaklýðý ve konuyu aydýnlatan ýþýðýn renk sýcaklýðý 
farklý olursa, flaþýn ulaþamadýðý konu arka planýnda doðal olmayan 
renkler oluþabilir.
Flaþ patladýðýnda aydýnlatma ýþýðýnýn renk sýcaklýðýný ayarlamak için 
size saðlanan renk filtresini kullanarak, konu ve arka plan renklerinde 
uygun bir renk dengesi elde edebilirsiniz. Piyasadan temin edilebilecek 
renk filtrelerini de kullanabilirsiniz.

1 Filtreyi tutucuya takýn.
Size verilen filtreyi þekilde gösterildiði 
gibi tutucuya takýn.

2 Speedlite'ý tutucuya takýn.
Tutucuyu þekilde gösterildiði gibi 
tutucuya takýn.
LCD paneldeki flaþ simgesi <o> ile 
deðiþir.
Tutucuyu çýkarmak için, prosedürü 
tersi yönde uygulayýn. Alt filtrenin 
takma pimlerini kaldýrýn ve tutucuyu 
flaþ kafasýndan çýkarýn.

3 Resmi çekin.
Iþýk kaynaðýnýn renk sýcaklýðýný telafi 
etmek için fotoðraf makinesinin beyaz 
ayarýný <Q> konumuna ayarlayýn ve 
resmi çekin.

o Renk Filtresi

Saðlanan Renk 
Filtreleri

Filtre Yoðunluk Telafi Efekti Uygulama

Tungsten ýþýðý 
(turuncu)

Düþük Düþük Tungsten ýþýðý lambasýnýn 
efektini telafi ederYüksek Yüksek
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o Renk Filtresi

2012 tarihinden sonra üretilen EOS 
dijital fotoðraf makineleriyle, çekim için 
beyaz ayarýný <A> konumuna 
getirebilirsiniz.
Final resmi kontrol edin ve gerekirse 
beyaz ayarý telafisi uygulayýn.

Piyasadan temin edilebilen bir 75 x 75 mm filtre kullanýrken, otomatik filtre 
tespiti iþlevini devre dýþý býrakýn (P.Fn-05-1/s.102). P.Fn-05-0 ayarýyla 
piyasadan temin edilebilir bir renk filtresi kullanýrsanýz, <l> görüntülenebilir. 
Filtre takýlmýþ olarak gerçek çekim ortamýnda bir resim çekin ve manuel beyaz 
ayarý için ayar yapýn. Beyaz ayarý <c> konumundayken resmi çekin.

Piyasadan Temin Edilebilen Renk Filtreleri

Bir renk filtresi kullanýlýrken flaþ kýlavuz numarasý düþer. Size verilen renk 
filtrelerinden biriyle manuel flaþ veya stroboskopik flaþ kullanýrken, flaþ 
poz telafisini aþaðýdaki kýlavuza göre ayarlayýn.

[Düþük] (Low) Turuncu:+1/3 durak, [Yüksek] (High) Turuncu: +1 durak
P.Fn-05-0 ayarlandýðýnda, piyasadan temin edeceðiniz, rengi size verilen 
renk filtrelerine çok yakýn bir renk filtresi kullanýyorsanýz, <l> 
görüntülenmeyebilir.
Bir önceki sayfada 1. adýmda gösterildiði gibi, filtreyi tutucu üzerinde filtre 
takma pimleri pozisyonuna saðlam bir þekilde takýn. Filtre doðru 
takýlmazsa, tespit edilemeyebilir.
Bir filtre kullanýrken, tam güçte veya sürekli flaþ kullanmanýz önerilmez. 
Flaþýn sýcaklýðý nedeniyle filtre deforme olabilir.
Filtre rengi ne kadar yoðun olursa, flaþ ýsýsý nedeniyle deforme olma 
olasýlýðý o kadar artar.

Renk sýcaklýk bilgisi aktarýmýyla uyumlu olmayan fotoðraf makineleriyle 
(s.20), beyaz ayarýný <c> olarak ayarlayýn ve “Piyasadan Temin 
Edilebilen Renk Filtreleri” konusunda tarif edilen þekilde çekim yapýn.
Piyasadan temin edilebilen bir renk filtresi kullanýrken, beyaz ayarýný 
<c> olarak ayarlamanýz gerekmez.
Flaþ kapsamý tutucunun takýlmasýndan etkilenmez.
Filtre ýsý nedeniyle deforme olsa bile, telafi efekti etkilenmez.
Filtreler sarf malzemeleridir. Size verilen filtreler aþýndýðýnda veya 
bozulduðunda yeni orijinal filtre almanýz gerekir.
Filtre içine kir veya toz girerse, yumuþak ve kuru bir bezle temizleyin.
Renk filtresi sensörü (s.6) veya tutucu yansýma alaný (s.11) kirli veya 
tozluysa, bir körüklü fýrça veya benzeri bir aletle temizleyin.
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Fotoðraf Makinesi Ýþlemleriyle

Flaþ Ýþlevinin Ayarlanmasý
41
Bu bölümde fotoðraf makinesinin menü ekranýndan flaþ 
iþlevlerinin nasýl ayarlanacaðý açýklanýr.

Fotoðraf makinesinin çekim modu tam otomatik bir moda veya 
Görüntü Alaný moduna ayarlandýðýnda, bu bölümde açýklanan 
iþlevler kullanýlamaz. Fotoðraf makinesinin çekim modunu V/
X/W/q/5 (Yaratýcý Bölge modu) olarak ayarlayýn.
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2007 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri kullanýlýrken, flaþ iþlevlerini 
veya Özel Ýþlemleri fotoðraf makinesinin menü ekranýndan ayarlayabilirsiniz.
Fotoðraf makinesi iþlemleri için fotoðraf makinesinin kullaným kýlavuzuna bakýn.

1 [Harici Speedlite kontrolü] (External 
Speedlite control) seçimi yapýn.

[Harici Speedlite kontrolü] (External 
Speedlite control) veya [Flaþ kontrolü] 
(Flash control) seçimi yapýn.

2 [Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash 
function settings) seçimi yapýn.

[Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function 
settings) veya [Harici flaþ iþlevi ayarý] 
(External flash func. setting) seçimi yapýn.
Ekran, (harici) flaþ iþlevi ayarlarý ekranýna geçer.

3 Ýþlevi ayarlayýn.
Ayar ekraný fotoðraf makinesine 
baðlý olarak deðiþir.
Bir öðe seçin ve iþlevi ayarlayýn.

Fotoðraf Makinesi Menü Ekranýndan Flaþ Kontrolü

Flaþ Ýþlevi Ayarý

Örnek: 
EOS-1D X ekraný

Örnek: 
EOS 60D ekraný

2007 ila 2011 arasý üretilen fotoðraf makineleri þunlardýr:
EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D/60D/50D/
40D, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T2i/550D, EOS REBEL T1i/500D, 
EOS REBEL XSi/450D, EOS REBEL T3/1100D, EOS REBEL XS/1000D
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Fotoðraf Makinesi Menü Ekranýndan Flaþ Kontrolü

2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri
EOS-1D X gibi fotoðraf makinelerinde flaþ kullanýlýrken, [Flaþ iþlevi 
ayarlarý] (Flash function settings) ekranýnda “Normal çekim”, “Radyo 
aktarýmlý kablosuz çekim” veya “Optik aktarýmlý kablosuz çekim” 
iþlevlerini ayarlayabilirsiniz.

2007 ila 2011 arasýnda üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri
[Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) ekranýnda “Normal 
çekim” veya “Optik aktarýmlý kablosuz çekim” iþlevleri için ayar 
yapabilirsiniz. “Radyo aktarýmlý kablosuz çekimi” kullanmak için flaþý 
kullanarak iþlev ayarý yapýn.

Ayarlanabilir iþlevler þöyledir: Kullanýlabilir iþlevler flaþ moduna ve 
kablosuz iþlev ayarýna baðlý olarak deðiþir.

[Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) 
ile Kullanýlan Ýþlevler

Ýþlev Baþvuru Sayfasý
Flaþ patlamasý Etkin / Devre dýþý

s.44

E-TTL II flaþ ölçümü Deðerlendirmeli / Ortalama
Av modunda flaþ senkronizasyon hýzý

Flaþ modu
E-TTL II (otomatik flaþ) / Manuel 
flaþ / MULTI flaþ / Otomatik harici 
flaþ ölçümü / Manuel harici flaþ 
ölçümü / TTL (otomatik flaþ)

Deklanþör 
senkronizasyonu 1. perde / 2. perde / Yüksek hýz

Flaþ poz telafisi
FEB
Zum (flaþ kapsamý)

s.45Kablosuz iþlevler 
(ayar)

Radyo aktarýmlý kablosuz / Optik 
aktarýmlý kablosuz

Speedlite iþlevi ayarlarýný temizle

[Flaþ patlatma] (Flash firing) ve [E-TTL II flaþ ölçümü] (E-TTL II flash 
metering) bir önceki sayfanýn 2. veya 3. adýmýnda (makineye baðlý 
olarak) görüntülenir.
[Av modunda flaþ senkronu] (Flash sync. speed in Av mode) 
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Fotoðraf Makinesi Menü Ekranýndan Flaþ Kontrolü

Flaþ patlamasý
Flaþlý çekim yapmak için [Etkin] (Enable) seçimi yapýn. Sadece 
flaþýn AF yardýmcý ýþýðýný kullanmak için [Devre dýþý] (Disable) 
olarak ayarlayýn.

E-TTL II flaþ ölçümü
Normal pozlarda [Deðerlendirmeli] (Evaluative) seçimi yapýn.
[Ortalama] (Average) seçilirse, fotoðraf makinesi tarafýndan ölçülen 
sahnenin tamamý için flaþ pozu ortalanýr. Sahneye baðlý olarak flaþ 
poz telafisi gerekebilir. Bu ayar, ileri düzeyde kullanýcýlar içindir.

Av modunda flaþ senkronizasyon hýzý
Diyafram öncelikli AE (Av) modunda flaþlý çekim yaparken flaþ senk 
hýzýný ayarlayabilirsiniz.

Flaþ modu
Ýstediðiniz flaþlý çekim ayarýna göre [E-TTL II], [Manuel flaþ], 
[MULTI flaþ], [AutoExtFlash] ve [Man.ExtFlash] arasýndan flaþlý 
mod seçimi yapabilirsiniz.
Flaþýn Özel Ýþlevi C.Fn-05 [1:TTL] (s.96) olarak ayarlanýrsa, [TTL] 
seçilebilir. EOS dijital fotoðraf makinesiyle otomatik flaþlý çekim 
yaparken, [0:E-TTL II/E-TTL] ayarý yapýn.

Deklanþör senkronizasyonu
Flaþ patlamasý zamanlamasý/yöntemi için [1. perde] (1st curtain), [2. 
perde] (2nd curtain) ve [Yüksek hýzda senkron] (High-speed 
synchronization) arasýndan seçim yapabilirsiniz. Normal flaþlý çekim 
yapmak için [1. perde] (1st curtain) seçimi yapýn.

Flaþ poz telafisi
Aynen normal poz telafisinde olduðu gibi, flaþ için poz telafisi ayarý 
yapabilirsiniz. Flaþ poz telafisi miktarý 1/3 duraklý artýþlarla ±3 
aralýðýnda ayarlanabilir.

FEB
Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþirken üç çekim yapabilirsiniz. 
Ayarlanabilir aralýk 1/3 duraklý artýþlarla ±3'tür.



45

Fotoðraf Makinesi Menü Ekranýndan Flaþ Kontrolü

Zum (flaþ kapsamý)
Speedlite için flaþ kapsamý ayarý yapabilirsiniz. [Otomatik] (Auto) 
seçimi yapýldýðýnda, flaþ kapsamý lensin odaklanma uzunluðuna 
göre otomatik olarak ayarlanýr.

Kablosuz flaþ iþlevleri (ayar)
Kablosuz flaþlý çekim yapabilirsiniz. Ýki kablosuz flaþlý çekim yöntemi 
vardýr: Radyo aktarýmlý ve optik aktarýmlý. Ayrýntýlar için bkz.: Bölüm 
4 ve Bölüm 5.

Speedlite (iþlevi) ayarlarýný temizle
Flaþ ayarlarýný varsayýlan deðerlerine çevirebilirsiniz.

Flaþ üzerinde flaþ poz telafisi ayarý yapýldýðýnda, fotoðraf makinesinin menü 
ekranýnda flaþ poz telafisi ayarý yapýlamaz. Bu ikisi ayný anda yapýldýðýnda 
flaþtaki ayara öncelik verileceðini unutmayýn.
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Fotoðraf Makinesi Menü Ekranýndan Flaþ Kontrolü

Görüntülenen içerik fotoðraf makinesine baðlý olarak deðiþir. C.Fn-20 ila 
23 görüntülenmezse, bunlarý flaþ ünitesiyle iþlem yaparak ayarlayýn. 
Özel Ýþlevler için bkz. s. 95 ila 100.

1 [Flaþ C.Fn ayarlarý] (Flash C.Fn 
settings) seçimi yapýn.

[Flaþ C.Fn ayarlarý] (Flash C.Fn settings) 
veya [Harici flaþ C.Fn ayarý] (External 
flash C.Fn setting) seçimi yapýn.
Ekran, (harici) flaþ Özel Ýþlev ayarlarý 
ekranýna geçer.

2 Özel Ýþlevi ayarlayýn.
Özel Ýþlev numarasýný seçin ve iþlevi 
ayarlayýn.

Tüm Özel Ýþlev ayarlarýný temizlemek 
için 1. adýmda [Tüm Speedlite 
C.Fn’lerini temizle] (Clear all 
Speedlite C.Fn’s) veya [Harici flaþ 
C.Fn ayarlarýný temizle] (Clear ext. 
flash C.Fn set.) seçimi yapýn.

Flaþ Özel Ýþlev Ayarlarý

2011 tarihinden sonra üretilen bir fotoðraf makinesi seçildiðinde, [Tüm 
Speedlite C.Fn’lerini temizle] (Clear all Speedlite C.Fn’s) seçilse bile C.Fn-
20-23 ayarlarý temizlenemez. s 94'teki “Tüm Özel Ýþlevlerin Temizlenmesi” 
iþlemi uygulanýrken, tüm Özel Ýþlevler (C.Fn-00 hariç) temizlenir.
2012 tarihinden sonra üretilmiþ EOS dijital fotoðraf makineleri kullanýlýrken, 
otomatik harici ölçüm ve manuel harici ölçüm flaþ üzerindeki <E> 
düðmesiyle otomatik olarak seçileceði için, C.Fn-05-2, 3 görüntülenmez.

Tüm Kiþisel Ýþlevleri (P.Fn/s.101) fotoðraf makinesinin menü ekranýndan 
ayarlayamaz veya temizleyemezsiniz. Bunlarý flaþ ünitesiyle iþlem yaparak 
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Kablosuz Flaþlý Çekim: 
Radyo Aktarýmlý
47
Bu bölümde radyo aktarýmý kullanýlarak kablosuz flaþlý 
çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr.
Radyo aktarýmlý kablosuz çekim için gerekli olan 
aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104). 
Radyo aktarýmýyla iliþkili kullaným alanlarý, 
sýnýrlandýrmalar ve önlemler için ayrýca verilen 
broþüre bakýn.

Radyo aktarýmý iþlevi olmayan bir Speedlite 600EX 
kullanýldýðýnda, bu bölümde anlatýldýðý gibi çekim 
yapýlamaz. Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim için bkz. 
Bölüm 5 (s. 75).
Fotoðraf makinesinin çekim modu tam otomatik bir moda 
veya Görüntü Alaný moduna ayarlandýðýnda, bu bölümde 
açýklanan iþlevler kullanýlamaz. Fotoðraf makinesinin 
çekim modunu V/X/W/q/5 (Yaratýcý Bölge modu) olarak 

Fotoðraf makinesine takýlan 600EX-RT ana ünite olarak 
adlandýrýlýr ve kablosuz kumanda edilen 600EX-RT ise ikincil 
ünite olarak adlandýrýlýr.
Ayrýca, Speedlite Aktarýcý ST-E3-RT (ayrý satýlýr) ile ikincil ünite 
olarak ayarlanan 600EX-RT'yi kablosuz olarak kumanda 
edebilirsiniz. Ana ünite iþlevlerinin ayarlanmasýyla ilgili 
ayrýntýlar için aktarýcýnýn kullaným kýlavuzlarýna bakýn.
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Radyo aktarýmlý kablosuz çekim iþlevine sahip bir Canon Speedlite 
(ana/ikincil) flaþýn kullanýlmasý, normal E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý 
çekimde olduðu gibi ileri düzeyde çoklu flaþlý çekim yapabilirsiniz.
Sistem öyle bir tasarlanmýþtýr ki fotoðraf makinesine takýlan 600EX-
RT'nin (ana) ayarlarý kablosuz olarak kontrol edilen 600EX-RT (ikincil) 
üzerinde otomatik olarak yansýtýlýr. Bu nedenle, çekim sýrasýnda ikincil 
üniteyi kullanmanýz gerekmez.
Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan 
sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/
E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.

Tek Ýkincil Üniteli Otomatik Flaþlý Çekim (s. 57)

: radyo Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim

Pozisyonlandýrma veOperasyon 
Menzilini Ayarlama (Kablosuz flaþlý çekim örneði)

M

x

Aktarým 
mesafesi Yakl. 
30 m (98,4 fit)

Size verilen mini standý kullanarak ikincil üniteyi pozisyonlandýrýn (s. 11).
Çekimden önce bir deneme flaþý (s.16) patlatýn ve deneme çekimi yapýn.
Aktarým mesafesi ikincil ünitelerin nasýl konumlandýrýldýðý, ortamýn 
koþullarý ve hava durumuna göre daha kýsa olabilir.
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: radyo Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim

Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) 
deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz. Buna ek 
olarak, 5 gruba kadar olmak üzere, her bir patlama grubuyla farklý flaþ 
modunda ayarlama ve çekim yapabilirsiniz.

Ýki Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim (s.61)

Üç Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim (s.62)

Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

A

B

A
B

C
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: radyo Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim

Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma (s.65)

Radyo aktarýmlý kablosuz çekim, optik aktarýmlý kablosuz çekime kýyasla 
daha avantajlýdýr. Örneðin engeller daha az etkili olur ve ikincil ünitenin 
kablosuz sensörünü ana üniteye çevirmek gerekmez. Ýþlevler arasýndaki 
temel farklar þunlardýr:

*1, *2 ve *3: Kullandýðýnýz fotoðraf makinesine baðlý olarak bazý sýnýrlandýrmalar söz konusu olabilir. 
(Bkz. *1: s.51, 65; *2: s.67; ve *3: s.68.)

Radyo Aktarýmý ve Optik Aktarým arasýndaki fark

Ýþlev Radyo Aktarýmlý Optik Aktarým

Aktarým mesafesi Yakl. 30 m (98,4 fit) Yakl. 15 m (49,2 fit) (iç 
mekan)

Patlama grubu kontrolü En fazla 5 grup*1

(A/B/C/D/E)
En fazla 3 grup

(A/B/C)
Ýkincil ünite kontrolü En fazla 15 ünite Sýnýrlandýrma yok
Kanal Otomatik, Kanal 1 - 15 Kanal 1 - 4
Kablosuz radyo kimliði 0000 - 9999 –

Ýþlemler 
ikincil 
üniteden

Deneme flaþý patlatma –
Modelleme flaþý *2 –
Deklanþör *3 –

A B
C

E D

Manuel flaþ

Manuel flaþ

Otomatik harici
flaþ ölçümü

E-TTL II

Manuel flaþ

* Flaþ modu ayarlarý sadece 
örnek olarak belirtilmiþtir.

Tavan
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: radyo Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim

Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yaparken, kullandýðýnýz fotoðraf 
makinesine baðlý olarak flaþ modu, maksimum flaþ senk hýzý (aþaðýda 
“flaþ senk hýzý” olarak belirtilir) veya yüksek hýzda flaþ senkronunda 
sýnýrlandýrma olabilir.

2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri
Flaþý EOS-1D X gibi bir fotoðraf makinesiyle kullandýðýnýzda, flaþ 
modu veya flaþ senk hýzýnda hiçbir sýnýrlandýrma olmadan çekim 
yapabilirsiniz.
E-TTL uyumlu ve 2011 tarihinden sonra üretilen fotoðraf makineleri
Flaþý aþaðýda listelenen fotoðraf makineleriyle kullandýðýnýzda, E-
TTL otomatik flaþýyla radyo aktarýmlý kablosuz çekim 
yapamazsýnýz. Manuel flaþla (s.31), stroboskopik flaþla (s.33) veya 
optik kablosuz aktarýmla (s.75) çekim yapýn.

EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS ELAN II(E)/EOS 50(E), 
EOS REBEL 2000/EOS 300, EOS REBEL G/EOS 500N, 
EOS 66/EOS Rebel XS N/EOS 3000 N, EOS IX(E), 
EOS IX Lite/EOS IX 7

Ayrýca, flaþý 2011 tarihinden sonra üretilen bir video kamera veya 
dijital fotoðraf makinesiyle kullanýrken aþaðýdaki sýnýrlandýrmalar 
geçerli olacaktýr.

1. Flaþ senk hýzý 1 adým daha düþük olur
Fotoðraf makinenizin flaþ senk hýzýný (X = 1/*** sn.) kontrol 
edin ve flaþ senk hýzýndan en fazla 1 duraða kadar daha düþük 
bir enstantane hýzýyla çekim yapýn (Örnek: X = 1/250 sn. 
kullanýldýðýnda, 1/125 sn. ila 30 sn. aralýðýnda radyo 
aktarýmlý kablosuz çekim yapýlabilir). Ayrýca, yüksek hýzda 
senk çekimi yapýlamaz. Flaþ senk hýzýndan bir durak daha 
düþük enstantane hýzý ayarlandýðýnda, <k> uyarý simgesi 
kaybolur.

2. Gruplu flaþ kullanýlamaz (s.65).

Ýþlevlerin Kullanýlan Fotoðraf Makinesine Göre 
Sýnýrlandýrýlmasý Hakkýnda
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Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü 
uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.

<'> ve <M> simgelerini 
görüntüleyin.

<I> tuþuna basarak <'> (radyo 
aktarýmý) ve <M> simgelerini 
görüntüleyin.

<'> ve <x> simgelerini 
görüntüleyin.

Ýkincil ünite olarak ayarlamak 
istediðiniz flaþý ayarlayýn.
<I> tuþuna basarak <'> (radyo 
aktarýmý) ve <x> simgelerini 
görüntüleyin.

Diðer fotoðrafçýlarýn kullandýðý radyo aktarýmlarý kullanan kablosuz flaþ 
sistemleriyle veya radyo dalgasý kullanan (kablosuz) diðer cihazlarla 
giriþimleri önlemek için aktarým kanalýný ve kablosuz radyo kimliðini 
deðiþtirebilirsiniz. Hem ana ünite hem de ikincil ünite için ayný kanalý 
ve kimliði ayarlayýn.

Kablosuz Ayarlar

Ana Ünite Ayarý

Ýkincil Ünite Ayarý

Aktarým Kanalý/Kablosuz Radyo Kimliði Ayarlarý

Normal flaþlý çekim yapmak için <I> tuþuna basarak kablosuz (ana/
ikincil) ayarlarý temizleyin.
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Kablosuz Ayarlar

Ana Ünite ve Ýkincil Ünitenin Aktarým Kanalýný/Kablosuz 
Radyo Kimliðini Ayarlayýn

Ana ünitenin ve ikincil ünitenin aktarým kanallarýný ve kablosuz radyo 
kimliklerini ayarlamak için aþaðýdaki prosedürü kullanýn. Hem ana ünite 
hem de ikincil ünite için ayný kanalý ve kimliði ayarlayýn. Prosedür ana 
ünite ve ikincil ünite için aynýdýr.

 1 <O> göstergesini ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 4'e basarak <O> 
simgesini görüntüleyin.

2 Bir kanal ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 1'e <C> basýn.
<9> kadranýný çevirerek “AUTO” 
(otomatik) seçimi veya Kanal 1 ila 15 
arasýnda bir seçim yapýn ve <8> 
tuþuna basýn.

3 Bir kablosuz radyo kimliði ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 2'ye <H> basýn.
<9> kadranýný çevirerek pozisyonu 
(basamak) ayarlayýn ve <8> 
tuþuna basýn.
<9> kadranýný çevirerek 0 ila 9 
arasýnda bir sayý seçin ve <8> 
tuþuna basýn.
3. adýmý tekrarlayarak 4 basamaklý bir 
sayý ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak 
çekime hazýr duruma geri dönün.
Ana ünite ve ikincil ünite arasýnda 
aktarým saðlandýktan sonra <D> 
lambasý yeþil renkte yanar.
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Kablosuz Ayarlar

Ayar için Ana Ünite Aktarým Kanallarýný Tarama
Radyo alým durumunu tarayabilir ve ana ünitenin aktarým kanalýný 
otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kanal “AUTO” 
(otomatik) olarak ayarlandýðýnda, en iyi sinyal alýmýna sahip olan kanal 
otomatik olarak ayarlanýr. Kanalý manuel olarak ayarlarken, tarama 
sonuçlarýna göre aktarým kanalýný yeniden ayarlayabilirsiniz.

“AUTO” (otomatik) ayarýnda tarama
Taramayý çalýþtýrýn.

Ýþlev tuþu 4'e basarak <O> 
simgesini görüntüleyin.
Ýþlev tuþu 3'e <W> basýn.
Kanal iyi sinyal alýmýna sahip bir kanala 
sýfýrlanýr.

Kanal 1 ila 15 arasý ayarlandýðýnda tarama

 1 Taramayý çalýþtýrýn.
Ýþlev tuþu 4'e basarak <O> 
simgesini görüntüleyin.
Ýþlev tuþu 3'e <W> basýn.
Radyo alým durumu bir grafikte 
görüntülenir.
Grafikte kanalýn pik seviyesi ne kadar 
yüksek olursa, radyo sinyalini o kadar 
iyi alýyor demektir.

 2 Bir kanal ayarlayýn.
<9> kadranýný çevirerek Kanal 1 ila 
15 arasýndan bir kanal seçin.
<8> tuþuna basarak kanalý 
ayarlayýn ve çekime hazýr duruma 
geri dönün.
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Kablosuz Ayarlar

<D> lambasýnýn durumu, ana ünite ve ikincil ünitenin aktarým 
durumuna baðlý olarak deðiþir. 

Ýkincil üniteyi kontrol eden ana üniteyi, bir kablosuz flaþ olarak patlayacak 
veya patlamayacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Ana flaþ patlatma AÇIK olarak 
ayarlandýðýnda, ana ünite patlama grubu A olarak patlar.

 1 <N> göstergesini ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 4'e basarak <N> 
simgesini görüntüleyin.

2 Ana flaþ patlamasýný ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 1'e <4> basarak ana 
flaþ patlamasýný AÇIK veya KAPALI 
olarak ayarlayýn.

g : Ana flaþ patlatma AÇIK
d : Ana flaþ patlatma KAPALI

<D> Lambasý Hakkýnda

Renkli Durum Açýklama Eylem
Yeþil Yanar Aktarým Ýyi –

Kýrmýzý

Yanar Baðlý deðil Kanalý ve kimliði kontrol edin

Yanýp 
sönüyor

Çok fazla ünite 
var

Ana ünite + ikincil üniteler = 
16 ünite veya daha az

Hata Gücü kapatýn ve sonra yeniden açýn

Ana Flaþ Patlatma AÇIK/
KAPALI

Ana üniteyle ikincil ünitenin aktarým kanallarý farklý olduðunda, ikinci 
kanal patlamaz. Her ikisini de ayný numaraya ayarlayýn veya her ikisini de 
“AUTO” (otomatik) olarak ayarlayýn.
Ana üniteyle ikincil ünitenin kablosuz radyo kimlikleri farklý olduðunda, 
ikinci ünite patlamaz.
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Kablosuz Ayarlar

Kablosuz ayarlarýný ana üniteye ve ikincil üniteye kaydedebilir ve bu 
ayarlarý daha sonra çaðýrabilirsiniz. Ayarlarý kaydedilecek veya 
çaðrýlacak üniteye göre ana üniteyi veya ikincil üniteyi çalýþtýrýn.

 1 Ýþlev tuþu 4'e basýn.
Ana ünite üzerinde iþlev tuþu 4'e 
basarak <P> simgesini 
görüntüleyin.
Ýkincil ünite üzerinde iþlev tuþu 4'e 
basarak <O> simgesini 
görüntüleyin.

2 Ayarlarý kaydedin veya yükleyin.
Ýþlev tuþu 3'e <L> basýn.

[Kaydet] (Save)
Ýþlev tuþu 1'e <V> basýn.
Ayarlar kaydedilir (bellekte saklanýr).

[Yükle] (Load)
Ýþlev tuþu 2'ye <J> basýn.
Kaydedilen ayarlar ayarlanýr.

Bellek Ýþlevi Hakkýnda
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Bu bölümde fotoðraf makinesine takýlan 
600EX-RT (ana ünite) ve kablosuz 
kontrol edilen 600EX-RT (ikincil ünite) ile 
tam otomatik flaþlý çekimin nasýl yapýldýðý 
anlatýlýr.

1 Ana üniteyi ayarlayýn.
Fotoðraf makinesine takýlan 600EX-
RT'yi ana ünite olarak ayarlayýn (s.52).
Ana ünite olarak bir Speedlite Aktarýcý 
ST-E3-RT (ayrý satýlýr) da 
kullanabilirsiniz.

2 Ýkincil üniteyi ayarlayýn.
Ýkincil ünite olarak kablosuz kontrol 
edilecek 600EX-RT'yi ayarlayýn (s.52).
Patlama grubu olarak A, B veya C'yi 
ayarlayýn. D veya E ayarlanýrsa flaþ 
patlamaz.

3 Kanalý ve kimliði kontrol edin.
Ana ve ikincil ünitenin kanallarý 
farklýysa, bunlarý ayný numaraya 
getirin (s.53, 54).

4 Fotoðraf makinesini ve flaþý 
konumlandýrýn.

Bunlarý s. 48'de gösterilen aralýkta 
konumlandýrýn.

a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

Tek Ýkincil Üniteli Otomatik Flaþlý Çekim
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a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

5 Flaþ modunu <a> konumuna 
ayarlayýn

Ana ünite üzerinde <E> tuþuna 
basýn ve flaþ modunu <a> 
olarak ayarlayýn.
Ana ünite aracýlýðýyla kontrol edilen 
çekim sýrasýnda ikincil ünite otomatik 
olarak <a> seçeneðine ayarlanýr.
Ana üniteyi de patlatmak için ana flaþ 
patlatmayý AÇIK olarak ayarlayýn (s.55).

6 Aktarým durumunu ve flaþýn hazýr 
olup olmadýðýný kontrol edin.

<D> lambasýnýn yeþil renkte 
yandýðýndan emin olun.
Ýkincil flaþ hazýr olduðunda, AF- 
yardýmcý ýþýðý 1- saniyelik 
entervallerle yanýp söner.
Ana ünitenin LCD panelinde <Q> 
ikincil flaþ hazýr lambasýnýn 
yandýðýndan emin olun.
Tüm flaþ ünitelerinin döngüsü 
tamamlandýktan sonra, ana ünitenin 
flaþ hazýr lambasý yanar.

7 Ýþlemi kontrol edin.
Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna 
basýn.
Ýkincil ünite yanýp söner. Ýkincil ünite 
patlamazsa, operasyon menziline 
yerleþtirildiðinden emin olun.

8 Resmi çekin.
Fotoðraf makinesini ayarlayýn ve normal 
flaþlý çekimde olduðu gibi resmi çekin.
Bir standart flaþ pozu elde edilmiþse, flaþ 
pozu onay lambasý 3 sn. boyunca yanar.
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a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

Birden fazla flaþ çýkýþýna ihtiyacýnýz 
olduðunda veya daha kolay ýþýklandýrma elde 
etmek istediðinizde, ikincil ünitelerin sayýsýný 
artýrabilir ve bunlar tek bir flaþ gibi 
patlatabilirsiniz.
Ýkincil üniteleri eklemek için "Tek Ýkincil Üniteli 
Otomatik Flaþlý Çekim" konusunda verilen 
prosedürün aynýsýný kullanýn. Patlama grubu 
olarak A, B veya C'yi ayarlayýn. D veya E 
ayarlanýrsa flaþ patlamaz.
Ýkincil ünite sayýsý artýrýldýðýnda veya ana flaþ 
patlatma AÇIK olarak ayarlandýðýnda, tüm 
flaþlarý ayný flaþ çýkýþýnda patlatmak ve toplam 
flaþ çýkýþýnda standart poz elde edilmesini 
garantilemek için otomatik kontrol 
gerçekleþtirilir.

Çoklu Ýkincil Üniteli Otomatik Flaþlý Çekim

<D> lambasýnýn kýrmýzý renkte yanmasý radyo aktarýmýnýn 
kurulamadýðýný gösterir.  Ana ünitenin ve ikincil ünitenin aktarým kanallarýný 
ve kablosuz radyo kimliklerini yeniden kontrol edin. Ayný ayarlarla 
baðlanamýyorsanýz, gücü kapatýp yeniden açýn.

Ana/ikincil flaþ kapsamý otomatik olarak 24 mm olarak ayarlanýr. Flaþ 
kapsamýný manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.
Modelleme flaþýný patlatmak için fotoðraf makinesi üzerindeki alan 
derinliði önizleme tuþuna basabilirsiniz (s.38).
Speedlite ana ünite olarak ayarlandýðýnda, otomatik kapanma süresi 5 
dakika olur.
Ýkincil ünitenin otomatik kapanma iþlevi etkinleþirse, ikincil üniteyi açmak 
için ana ünitenin deneme flaþý tuþuna (s.16) basýn. Fotoðraf makinesinin 
ölçüm zamanlayýcýsý çalýþýyorken deneme flaþý patlatýlamaz.
Otomatik flaþ sistemi (E-TTL II/E-TTL) kullanýlan fotoðraf makinesine 
baðlýdýr ve otomatik olarak ayarlanýr. Her iki sistem için de LCD panelde 
<a> simgesi görüntülenir.
Ýkincil ünitenin otomatik kapanma zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz 
(C.Fn-10/s.98).
Tüm ikincil ünitelerin þarjý tamamlandýðýnda bir bip sesi duyulmasýný 
saðlayabilirsiniz (C.Fn-20/s.99).
Bunu ayarlayarak ikincil ünite döngüsü tamamlandýðýnda AF yardýmcý 
ýþýðýnýn yanýp sönmesini saðlayabilirsiniz (C.Fn-23/s.100).
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a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil 
ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem 
yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal 
flaþlý çekimdeki gibi yapýlabilir.

Ýki veya daha fazla ana ünite kullanabilirsiniz (ana üniteler + ikincil 
üniteler = maksimum 16 ünite). Ana üniteler takýlý birden fazla fotoðraf 
makinesi hazýrladýðýnýzda, ayný ýþýklandýrma (ikincil üniteler) altýnda 
fotoðraf makinesi deðiþtirerek çekim yapabilirsiniz.
Bir veya daha fazla ana ünite kullanýrken, <D> lambasýnýn renginin 
gücün açýlma sýrasýna göre farklýlýk gösterebileceðini unutmayýn. Ýlk ana 
(asýl ana) yeþildir ve ikinci ve diðer analar (diðer analar) turuncudur.

Tam Otomatik Kablosuz Flaþýn 
Kullanýlmasý 

• Flaþ poz telafisi
(@/s.22)

• Yüksek hýzda senkron
(Y/s.25)

• FEB (E/s.23) • Manuel flaþ (s.31, 64)

• FE kilidi (s.24) • Stroboskopik flaþ (s.33)

Ana Üniteler 
Hakkýnda

Ýþlev tuþu 4'e basýldýðýnda <@>, <Y> ve <E> görüntülenir.

<D> lambasýnýn kýrmýzý renkte yanmasý baðlantýnýn kurulamadýðýný 
gösterir. Aktarým kanalýný ve kablosuz radyo kimliðini kontrol ettikten sonra, 
her bir ana ünitenin gücünü kapatýn ve tekrar açýn.
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Ýkincil üniteleri A ve B olarak iki patlama 
grubuna bölebilir ve çekim için 
ýþýklandýrma dengesini (flaþ oraný) 
ayarlayabilirsiniz.
Poz otomatik olarak kontrol edildiði için A 
ve B patlama gruplarýnýn flaþ çýkýþlarýnýn 
toplamý standart bir poz elde edebilir.

 1 Ýkincil ünitelerin patlama grubunu 
ayarlayýn.

Ýkincil üniteleri tek tek kullanýp 
ayarlayýn.
<M> görüntülenirken, iþlev tuþu 
3'e <F> basýn ve <4> veya 
<5> seçimi yapýn.
Ünitelerden birini <4> ve diðerini 
<5> olarak ayarlayýn.

2 <N> simgesini görüntüleyin.
Ana ünite üzerinde 2 ila 4 adýmlarý 
arasýndaki iþlemler ayarlanýr.
Ana ünite üzerinde iþlev tuþu 4'e 
basarak <N> simgesini 
görüntüleyin.

3 <%> seçeneðini 
ayarlayýn.

Ýþlev tuþu 2'ye <T> basýn ve 
<%> seçeneðine 
ayarlayýn.

a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

Ýki Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim

A

B
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a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

4 Flaþ oranýný ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 3'e <F> basýn.
Ýþlev tuþu 3'e <A> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ 
oranýný ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak 
çekime hazýr duruma geri dönün.

5 Resmi çekin.
Ýkincil ünite ayarlanan flaþ oranýnda 
patlar.

Patlama grubu C'yi, A ve B patlama 
gruplarýna ekleyebilirsiniz. C, 
ýþýklandýrmayý konu gölgelenmesini 
önleyecek þekilde ayarlamak için 
kullanýlýr.
Temel ayar yöntemi "Ýki Ýkincil Gruplu 
Otomatik Flaþlý Çekim" ile aynýdýr.

 1 Patlama grubu C'yi ayarlayýn.
Flaþ patlama grubuna <6> 
eklemek istediðiniz ikincil üniteyi bir 
önceki sayfadaki 1. adýmda olduðu 
gibi ayarlayýn.

2 <^> seçeneðini 
ayarlayýn.

Bir önceki sayfanýn 2 ve 3. 
adýmlarýnda olduðu gibi ana üniteyi 
<^> seçeneðine 
ayarlayýn.

Üç Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim

C

A

B
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a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

3 Flaþ poz telafisini gerektiði gibi 
ayarlayýn.

Ýþlev tuþu 3'e <F> basýn, <9> 
kadranýný çevirin ve <6> seçimi 
yapýn.
Ýþlev tuþu 3'e <B> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ poz 
telafisi miktarýný ayarlayýn ve <8> 
tuþuna basýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak 
çekime hazýr duruma geri dönün.

Daha fazla flaþ çýkýþýna ihtiyacýnýz varsa veya 
daha sofistike aydýnlatma elde etmek 
istiyorsanýz, ikincil ünite sayýsýný 
artýrabilirsiniz. Flaþ çýkýþýný artýrmak istediðiniz 
patlama grubuna (A, B veya C) bir ikincil flaþ 
eklemeniz yeterlidir. Ýkincil ünite sayýsýný 
toplamda 15 üniteye kadar çýkarabilirsiniz.

Örneðin, üç ikincil üniteli bir patlama grubunu <4> olarak ayarlarsanýz, bu üç 
ünite daha yüksek flaþ çýkýþlý tek bir patlama grubu A olarak algýlanýr ve kontrol 
edilir.

Ýkincil Grup Kontrolü

Gr = A Gr = AGr = A

Patlama grubu 

Üç patlama grubu A, B ve C'yi ayný anda patlatmak için 
<^> seçeneðini ayarlayýn. <%> ayarýnda 
patlama grubu C patlamaz.
Patlama grubu C doðrudan ana konuya doðru çevrilmiþken çekim 
yaparsanýz aþýrý pozlama oluþabilir.

Durak sayýsýna çevrildiðinde 8:1 ila 1:1 ila 1:8 flaþ oranýnýn eþdeðeri 3:1 
ila 1:1 ila 1:3'dür (1/2 duraklý artýþ).
Flaþ oraný ayarlarýyla ilgili ayrýntýlar aþaðýdaki gibidir.
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Bu, manuel flaþlý kablosuz (çoklu flaþlý) çekimi açýklar. Her ikincil ünite 
(patlama grubu) için farklý flaþ çýkýþý ayarýyla çekim yapabilirsiniz. Tüm 
parametreleri ana ünite üzerinde ayarlayýn.

 1 Flaþ modunu <q> konumuna 
ayarlayýn.

2 Patlama grubu sayýsýný ayarlayýn.
<M> simgesi görüntülenirken, 
iþlen tuþu 2'ye <T> basýn ve 
patlayacak grubu seçin.
Tuþa her basýldýðýnda ayar þu þekilde 
deðiþir: TÜMÜ (_) →
A/B (%) → 
A/B/C (]).

3 Bir patlama grubu seçin.
Ýþlev tuþu 3'e <F> basýn, <9> 
kadranýný çevirin ve flaþ çýkýþýný 
ayarlayacaðýnýz grubu seçin.

4 Flaþ çýkýþýný ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 3'e <1> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ 
çýkýþýný ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
Tüm gruplarýn flaþ çýkýþýný ayarlamak 
için 3. ve 4. adýmý tekrarlayýn.

5 Resmi çekin.
Her grup ayarlanan oranda patlar.

q: Manuel Flaþ Çýkýþlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

TÜMÜ <_> seçimi yapýldýðýnda, ikincil üniteler için patlama grubu 
olarak A, B veya C ayarý yapýn. D veya E ayarlanýrsa flaþ patlamaz.
Ayný flaþ çýkýþýyla birden fazla ikincil ünite patlatmak için 2. adýmda 
TÜMÜ <_> seçimi yapýn.
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EOS-1D X gibi 2012 tarihinden sonra 
üretilen bir EOS dijital fotoðraf makinesi 
kullanýldýðýnda, 5 gruba kadar (A/B/C/D/E) 
her patlama grubu için ayarlanmýþ farklý bir 
flaþ modunda çekim yapabilirsiniz.
Ayarlanabilen flaþ modlarý þunlardýr: " 
E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ, # Manuel flaþ 
ve $ Otomatik harici flaþ ölçümü. Flaþ modu 
" veya $ olarak ayarlandýðýnda, poz kontrol 
edilerek ana konu için tek bir grup halinde 
standart poz elde edilmesi saðlanýr. 
Bu iþlev, ýþýklandýrma bilgisine ve 
deneyimine sahip ileri düzeydeki 
kullanýcýlar içindir.

 1 Flaþ modunu <[> olarak 
ayarlayýn.

Ana ünite üzerinde <E> tuþuna 
basýn ve flaþ modunu <[> olarak 
ayarlayýn.

2 Ýkincil ünitelerin patlama grubunu 
ayarlayýn.

Ýkincil üniteleri tek tek kullanýp 
ayarlayýn.
<M> görüntülenirken, iþlev tuþu 
3'e <F> basýn ve <4>, <5>, 
<6>, <!> veya <"> seçimi 
yapýn.
Tüm ikincil üniteler için patlama grubu 
(A/B/C/D/E) ayarý yapýn.

[: Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma

A
C

E

D

B

Tavan

2011 yýlýndan önce üretilmiþ fotoðraf makineleriyle <[> flaþ modunda 
kablosuz flaþlý çekim yapýlamaz. En fazla 3 grupla (A/B/C) çekim yapýlabilir 
(s.62).
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[: Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma

3 Flaþ modunu ayarlayýn.
Ana üniteden iþlem yaparak her patlama 
grubu için flaþ modu ayarý yapýn.
<M> görüntülenirken, iþlev tuþu 3'e 
<F> basarak ve <9> kadranýný 
çevirerek grup seçimi yapýn.
Ýþlev tuþu 2'ye <2> basýn ve 
<a>, <q> ve </> 
seçeneklerinde seçilen grubun flaþ 
modunu seçin.
Seçilen grubun flaþ patlamasýný 
kapatmak için iþlev tuþu 1'e <R> 
basarak <KAPALI> (OFF) olarak 
ayarlayýn.
Tüm gruplarýn flaþ modunu ayarlamak 
için 3. adýmý tekrarlayýn.

4 Flaþ çýkýþýný veya flaþ poz telafisi 
miktarýný ayarlayýn.

Bir patlama grubu seçilirken, iþlev tuþu 3'e 
<1> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ moduna 
karþýlýk gelen flaþ iþlevini seçin ve <8> 
tuþuna basýn.
<q> modunu kullanýrken flaþ çýkýþýný 
ayarlayýn. <a> veya </> 
modunu kullanýrken, flaþ poz telafisi 
miktarýný gerektiði gibi ayarlayýn.
<M> simgesi görüntülenirken iþlev 
tuþu 2'ye <@> basýlýrsa, tüm patlama 
gruplarý için flaþ poz telafisi ayarlanabilir.
Tüm gruplarýn flaþ iþlevini ayarlamak için 
4. adýmý tekrarlayýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak çekime 
hazýr duruma geri dönün.
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Ýkincil Üniteden Deneme Flaþý ve Modelleme Flaþý

5 Resmi çekin.
Her ikincil ünite ilgili flaþ modu 
ayarýnda patlar.

Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde, test flaþýný ve modelleme flaþýný 
ikincil ünite konumundaki 600EX-RT'den patlatabilirsiniz.

 1 <N> simgesini görüntüleyin.
Ýkincil ünitenin iþlev tuþu 4'e basarak 
<N> simgesini görüntüleyin.
<>> ve <Z> görüntülenir.

2 Flaþý patlatýn.
Deneme flaþý

Ýkincil ünitenin iþlev tuþu 3'e <Z> 
basýn.

Modelleme flaþý (s.38)
Ýkincil ünitenin iþlev tuþu 2'ye 
<>> basýn.

Ýkincil Üniteden Deneme Flaþý ve Modelleme Flaþý 

Patlama grubunun flaþ modu <a> veya </> olarak 
ayarlandýðýnda, tek bir gruptan ana konuya standart poz elde etmek için poz 
kontrol altýnda tutulur. Ana konuya çevrilmiþ birden fazla patlama gurubuyla 
çekim yaparsanýz aþýrý pozlama oluþabilir.

Patlatýlacak gruplarýn ardýþýk olmasý gerekmez. Örneðin A, C, E sýralamasý 
yapýlabilir.

2011 tarihinden önce üretilen fotoðraf makineleriyle ikincil üniteden 
modelleme flaþý kullanýlamaz.
Modelleme flaþýyla ilgili önlemler için bkz. sayfa 38.

Ana olarak iki veya daha fazla ünite ayarlandýðýnda, <D> lambasý yeþil 
renkte yanan ana ünite patlar.
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Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde, ikincil ünite konumundaki 600EX-
RT'den uzaktan deklanþörlü (uzaktan kumandalý) çekim yapabilirsiniz.
Bu iþlevle çekim yaparken, fotoðraf makinesine baðlý olarak “Deklanþör 
Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gerekebilir.

EOS-1D X gibi 2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf 
makineleri için “Deklanþör Kablosu SR-N3” gerekli deðildir.

Yukarýdakiler dýþýnda, E-TTL II/E-TTL 
otomatik flaþlý ve N3 tipi uzaktan kumanda 
terminalli EOS fotoðraf makineleri için ikincil 
üniteden uzaktan deklanþörlü çekim 
yapmak için “Deklanþör Kablosu SR-N3” 
(ayrý satýlýr) gereklidir.
Ýllüstrasyonda gösterildiði gibi, fotoðraf 
makinesini ve alan ünite olarak ayarlanan 
600EX-RT'yi baðlamak için kabloyu 
kullanýn.

 1 <N> simgesini görüntüleyin.
Ýkincil ünitenin iþlev tuþu 4'e basarak 
<N> simgesini görüntüleyin.

2 Resmi çekin.
Ýkincil ünitenin iþlev tuþu 1'e <U> 
basýn.
Ýkincil üniteden ana üniteye bir 
deklanþör sinyali gönderilir ve resim 
çekilir.

Ýkincil Üniteden Uzaktan Deklanþör

Ýkincil Ünite Uzaktan Deklanþörüyle Uyumlu Fotoðraf 
Makineleri

Ýkincil Ünite Uzaktan Deklanþörüyle 
Uyumlu Olmayan Fotoðraf Makineleri
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Ýkincil Üniteden Uzaktan Deklanþör

Deklanþör kablosunu fotoðraf makinesinin ve Speedlite'ýn gücü 
kapalýyken baðlayýn.
Otomatik odaklanmayla odaklanma yapýlamazsa çekim yapýlamaz. 
Uzaktan deklanþörü kullanmadan önce manuel olarak odaklanmanýz 
önerilir.
“Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) N3 tipi uzaktan kumanda 
terminali içindir. N3 tipinden farklý bir uzaktan kumanda terminaline sahip 

Uzaktan çekimde, fotoðraf makinesinin sürücü modundan baðýmsýz 
olarak "Tek Çekim" yapýlýr.
Ýki veya daha fazla ana ünite varsa, uzaktan çekim <D> lambasý yeþil 
renkte yanan ana ünite kullanýlarak gerçekleþtirilir.
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Baðlantýlý çekim, bir ikincil ünite fotoðraf makinesinin deklanþörünü ana 
ünite konumundaki fotoðraf makinesiyle baðlayarak otomatik olarak 
tetikleyen bir iþlevdir. Ana ve ikincil üniteler dahil olmak üzere en fazla 
16 üniteyle baðlantýlý çekim yapabilirsiniz. Bu, bir konuyu ayný anda 
farklý açýlardan çekmek istediðinizde kullanýþlýdýr.
Baðlantýlý çekim yapabilmek için fotoðraf makinesine radyo aktarýmlý 
kablosuz çekim yapabilen bir flaþ veya Speedlite Aktarýcý ST-E3-RT 
takýn. 
"Ýkincil ünite" fotoðraf makinesi olarak 2011 tarihinden önce üretilmiþ N3 
tipi uzaktan kumanda terminalli bir fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, 
“Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gerekir. Kablonun takýlmasýyla 
ilgili ayrýntýlar için bkz. 68.

Bir sonraki sayfadaki iþlemleri gerçekleþtirmeden önce, baðlantýlý 
çekimde kullanýlacak tüm fotoðraf makinelerine bir Speedlite veya 
aktarýcý takýn. Aktarýcý ayarlarýyla ilgili ayrýntýlar için aktarýcýnýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Radyo Aktarýmlý Baðlantýlý Çekim

Ana ünite
fotoğraf 

Ýkincil ünite 
fotoðraf 

Ýkincil ünite
fotoðraf

Ýkincil 
ünite 

Ýkincil ünite
fotoðraf

Aktarým 
mesafesi 
Yakl. 30 m (98,4 
fit)
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Radyo Aktarýmlý Baðlantýlý Çekim

 1 Flaþý veya aktarýcýyý normal çekim 
için ayarlayýn.

<I> tuþuna basarak normal flaþlý 
çekime ayarlayýn.
LCD panelde <'> (radyo aktarýmlý) 
ve <:> (optik aktarýmlý) 
simgelerinin görüntülenmediðinden 
emin olun.

2 Baðlantýlý çekim modunu 
ayarlayýn.

LCD ekranda <b> 
simgesi görüntülenen kadar <I> 
tuþuna üst üste basýn.
Baðlantýlý çekim modunun "Ýkincil 
ünitesi" ayarlanýr.
<I> tuþuna tekrar basarak 
baðlantýlý çekim modunun “Ana 
ünitesini” ayarlayýn.

3 Kanalý ve kimliði ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 2'ye <C> basarak 
kanalý ayarlayýn ve iþlev tuþu 3'e 
<H> basarak kimliði ayarlayýn.
Ayarla ilgili ayrýntýlar için bkz. s. 52 ila 
55.

4 Fotoðraf makinesinin çekim 
iþlevlerini ayarlayýn.
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Radyo Aktarýmlý Baðlantýlý Çekim

5 Tüm Speedlite'larý ayarlayýn.
Baðlantýlý çekim modunda tüm 
Speedlite'larý “Ana ünite” veya “Ýkincil 
ünite” olarak ayarlamak için 1 ila 4 
arasýndaki adýmlarý tekrarlayýn.
Baðlantýlý çekimde kullanýlacak 
aktarýcýlarý ayný þekilde ayarlayýn.
Bir ünitenin ayarýný "Ýkincil Ünite"den 
"Ana Ünite"ye deðiþtirmek için <I> 
tuþuna basýldýðýnda, o zamana kadar 
"Ana ünite" olarak ayarlanmýþ olan 
diðer Speedlite'lar (veya aktarýcýlar) 
da otomatik olarak “Ýkincil ünite” 
haline gelir.

6 Ýkincil ünite fotoðraf makinelerini 
ayarlayýn.

Ýkincil ünitenin <D> lambasýnýn 
yeþil renkte yandýðýndan emin olun.
Tüm ikincil fotoðraf makinelerini ana 
ünite fotoðraf makinesinin yaklaþýk 30 
m'lik menzili içinde kurun.

7 Resmi çekin.
Ana ünitenin <D> lambasýnýn 
yeþil renkte yandýðýndan emin olun ve 
resmi çekin.
Ýkincil ünite fotoðraf makineleri ana 
ünite fotoðraf makinesiyle koordineli 
olarak tetiklenir.
Baðlantýlý çekim yapýldýktan sonra 
ikincil ünitenin <D> lambasý kýsa 
bir süreyle turuncu renkte yanar.
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Radyo Aktarýmlý Baðlantýlý Çekim

Ýkincil ünite fotoðraf makineleri için manuel odaklý çekim önerilir. Otomatik 
odaklanma ile odaklanma gerçekleþmezse, söz konusu ikincil ünite 
fotoðraf makinesiyle baðlantýlý çekim yapýlamaz.
Ýkincil ünite fotoðraf makinesinin tetiklenmesi ile ana ünite fotoðraf 
makinesinin tetikleme zamanlamasý arasýnda çok kýsa bir gecikme olur. 
Kusursuz þekilde eþzamanlý çekim yapmak mümkün deðildir.
Baðlantýlý çekim sýrasýnda ayný anda birden fazla flaþ ünitesi patlatýlýrsa, 
uygun bir poz elde edilemeyebilir veya pozlama sorunlu olur.
[Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) içindeki [Flaþ patlamasý] 
(Flash firing) seçeneði [Devre dýþý] (Disabled) (s.44) ayarlanýrsa 
baðlantýlý çekim yapýlamaz.
Canlý Görünüm durumunda s.Fn-07 ile 0 (s.102) seçeneðinde baðlantýlý 
çekim yapýlýrken, ana fotoðraf makinesi menüsü üzerindeki [Sessiz LV 
çekim] (Silent LV shoot.) seçeneðini [Devre dýþý] (Disabled) olarak 
ayarlayýn. [Mod 1] veya [Mod 2] ayarlanýrsa, ikincil ünite fotoðraf 
makineleri tetiklenmez.
Aktarým mesafesi ikincil ünitelerin nasýl konumlandýrýldýðý, ortamýn 
koþullarý ve hava durumuna göre daha kýsa olabilir.
Baðlantýlý çekim iþlevi, WFT serisi kablosuz dosya aktarýcýlarýndaki 
baðlantýlý çekimle ayný iþlevdir. Ancak, WFT serisiyle kombine halde 
baðlantýlý çekim yapýlmaz. Ancak, tetikleme süresindeki gecikme WFT 
serisiyle yapýlan baðlantýlý çekimden farklý olur.

Bu iþlevi, fotoðraf makinesine bir Speedlite veya aktarýcý takmanýza gerek 
kalmadan baðlantýlý çekim yapmak için ana ünite uzaktan kumandasý 
olarak kullanabilirsiniz. Ana ünite üzerindeki iþlev tuþu 1'e <U> 
basýldýðýnda, tüm ikincil ünite fotoðraf makineleri tetiklenir.
Baðlantýlý çekim sýrasýnda, hem ana hem de ikincil fotoðraf makineleri için 
otomatik kapanmaya geçiþ süresi 5 dakikadýr.
Baðlantýlý çekim sýrasýnda Speedlite'lar patlatýlabilir (s.Fn-07/s.102).
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5
Kablosuz Flaþlý Çekim: 
Optik Aktarým
75
Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý 
çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr.
Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar 
için sistem haritasýna bakýn (s.104).

Fotoðraf makinesinin çekim modu tam otomatik bir moda veya 
Görüntü Alaný moduna ayarlandýðýnda, bu bölümde açýklanan 
iþlevler kullanýlamaz. Fotoðraf makinesinin çekim modunu V/
X/W/q/5 (Yaratýcý Bölge modu) olarak ayarlayýn.

Speedlite 600EX-RT ve Speedlite 600EX modellerinin her ikisiyle 
de optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapýlabilir.
Fotoðraf makinesine takýlan 600EX-RT/600EX ana ünite olarak 
adlandýrýlýr ve kablosuz kumanda edilen 600EX-RT/600EX ise 
ikincil ünite olarak adlandýrýlýr.
Ýkincil ünite olarak ayarlanmýþ 600EX-RT/600EX ünitesini ana 
iþlevli bir EOS dijital fotoðraf makinesiyle ve Speedlite Aktarýcý ST-
E2 (ayrý satýlýr) ile kablosuz olarak da kumanda edebilirsiniz. Ana 
ünite iþlevlerinin ayarlanmasýyla ilgili ayrýntýlar için fotoðraf 
makinesi veya aktarýcýnýn kullaným kýlavuzlarýna bakýn.
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Optik aktarýmlý kablosuz çekim iþlevine sahip bir Canon Speedlite (ana/ikincil) 
flaþýn kullanýlmasý, normal E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekimde olduðu gibi 
ileri düzeyde çoklu flaþlý çekim yapabilirsiniz.
Sistem öyle bir tasarlanmýþtýr ki fotoðraf makinesine takýlan 600EX-RT/600EX'in 
(ana) ayarlarý kablosuz olarak kontrol edilen Speedlite üzerinde otomatik olarak 
yansýtýlýr. Bu nedenle, çekim sýrasýnda ikincil üniteyi kullanmanýz gerekmez.
Çekim için gerekli olan temel prosedürler aþaðýdaki gibidir. Bundan sonra ana 
üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý 
çekim yapabilirsiniz.

Tek Ýkincil Üniteli Otomatik Flaþlý Çekim (s. 81)

:Optik Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim

Pozisyonlandýrma veOperasyon 
Menzilini Ayarlama (Kablosuz flaþlý çekim örneði)

x

M

Yakl. 80°

Yakl.  
10 m 
(32,8 fit)

Yakl. 
15 m 
(49,2 fit)

Yakl. 8 m
(26,2 fit)

Yakl. 12 m
(39,4 fit)

Ýç mekan

Dýþ mekan

Aktarým mesafesi

Size verilen mini standý kullanarak ikincil üniteyi pozisyonlandýrýn (s. 11).
Yatay yansýma iþlevini (p. 27) kullanýn ve ikincil ünitenin sensörünü ana 
üniteye doðru çevirin.
Ýç mekanda çekim yaparken aktarým sinyali duvardan yansýtýldýðý için, çok az 
da olsa özensiz pozisyonlandýrma durumunda iþlem yapýlamayabilir.
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:Optik Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim

Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) 
deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.

Ýki Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim (s. 85)

Üç Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim (s.86)

Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

B

A

B

A

C

Çekimden önce bir deneme flaþý (p.16) patlatýn ve deneme çekimi yapýn.
Aktarýmýn kesintiye uðramasýný önlemek için ana üniteyle ikincil üniteler 
arasýna hiçbir engel koymayýn.
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Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü 
uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.

<:> ve <M> simgesini 
görüntüleyin.

<I> tuþuna basarak <:> (optik 
aktarým) ve <M> simgesini 
görüntüleyin.

<:> ve <x> simgesini 
görüntüleyin.

Ýkincil ünite olarak ayarlamak 
istediðiniz flaþý ayarlayýn.
<I> tuþuna basarak <:> (optik 
aktarým) ve <x> simgesini 
görüntüleyin.

Diðer fotoðrafçýlarýn kullandýðý kablosuz sistemlerle optik giriþimleri 
önlemek için aktarým kanalýný deðiþtirebilirsiniz. Hem ana ünite hem de 
ikincil ünite için ayný kanalý ayarlayýn.

 1 Ýþlev tuþu 4'e basýn.
Ana üniteyi ayarlamak için iþlev tuþu 4'e 
basarak <O> simgesini görüntüleyin.
Ýkincil üniteyi ayarlamak için iþlev tuþu 4'e 
basarak <N> simgesini görüntüleyin.

Kablosuz Ayarlar

Ana Ünite Ayarý

Ýkincil Ünite Ayarý

Aktarým Kanalý Ayarý

Normal flaþlý çekim yapmak için <I> tuþuna basarak kablosuz (ana/
ikincil) ayarlarý temizleyin.



79

Kablosuz Ayarlar

2 Bir kanal ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 1'e <C> basýn.
<9> kadranýný çevirerek 1 ila 4 
arasýnda bir kanal seçin ve <8> 
tuþuna basýn.

Ýkincil üniteyi kontrol eden ana üniteyi, bir kablosuz flaþ olarak 
patlayacak veya patlamayacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Ana flaþ 
patlatma AÇIK olarak ayarlandýðýnda, ana ünite patlama grubu A'nýn 
ikincil ünitesi olarak patlar.

 1 <N> göstergesini ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 4'e basarak <N> 
simgesini görüntüleyin.

2 Ana flaþ patlamasýný ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 1'e <4> basarak ana 
flaþ patlamasýný AÇIK veya KAPALI 
olarak ayarlayýn.

g : Ana flaþ patlatma AÇIK
d : Ana flaþ patlatma KAPALI

Ana Flaþ Patlatma AÇIK/
KAPALI

Ana üniteyle ikincil ünitenin aktarým kanallarý farklý olduðunda, ikinci kanal 
patlamaz. Her ikisini de ayný numaraya ayarlayýn.

Ana flaþ patlatma KAPALI olarak ayarlansa bile, ikincil üniteyi kontrol eden 
flaþ patlamasý (optik aktarým) gerçekleþtirilir. Dolayýsýyla, çekim koþullarýna 
baðlý olarak, ikincil ünite kontrolü için patlatýlan flaþ resme geçebilir.
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Kablosuz Ayarlar

Kablosuz ayarlarýný ana üniteye ve ikincil üniteye kaydedebilir ve bu 
ayarlarý daha sonra çaðýrabilirsiniz. Ayarlarý kaydedilecek veya 
çaðrýlacak ana üniteyi veya ikincil üniteyi çalýþtýrýn.

 1 Ýþlev tuþu 4'e basýn.
Ana ünite üzerinde iþlev tuþu 4'e 
basarak <O> simgesini 
görüntüleyin.
Ýkincil ünite üzerinde iþlev tuþu 4'e 
basarak <N> simgesini 
görüntüleyin.

2 Ayarlarý kaydedin veya yükleyin.
Ýþlev tuþu 3'e <L> basýn.

[Kaydet] (Save)
Ýþlev tuþu 1'e <V> basýn.
Ayarlar kaydedilir (bellekte saklanýr).

[Yükle] (Load)
Ýþlev tuþu 2'ye <J> basýn.
Kaydedilen ayarlar ayarlanýr.

Bellek Ýþlevi Hakkýnda



81

Bu bölümde fotoðraf makinesine takýlan 
600EX-RT/600EX (ana ünite) ve 
kablosuz kontrol edilen 600EX-RT/
600EX (ikincil ünite) ile tam otomatik 
flaþlý çekimin nasýl yapýldýðý anlatýlýr.

 1 Ana üniteyi ayarlayýn.
Fotoðraf makinesine takýlan 600EX-
RT/600EX'i ana ünite olarak ayarlayýn 
(s.78).
Ana iþlev donanýmlý bir fotoðraf 
makinesi veya ana ünite olarak 
Speedlite Aktarýcý ST-E2 (ayrý satýlýr) 
da kullanabilirsiniz.

2 Ýkincil üniteyi ayarlayýn.
Ýkincil ünite olarak kablosuz kontrol 
edilecek 600EX-RT/600EX'i ayarlayýn 
(s.78).
Ýkincil iþlev donanýmlý diðer EX 
Speedlite'larý da kullanabilirsiniz.
Patlama grubu olarak A, B veya C 
ayarlanabilir.

a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

Tek Ýkincil Üniteli Otomatik Flaþlý Çekim
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a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

3 Aktarým kanalýný kontrol edin.
Ana ve ikincil ünitenin kanallarý farklýysa, 
bunlarý ayný sayýya getirin (s. 78).

4 Fotoðraf makinesini ve flaþý 
konumlandýrýn.

Bunlarý s. 76'da gösterilen aralýkta 
konumlandýrýn.

5 Flaþ modunu <a> konumuna 
ayarlayýn

Ana ünite üzerinde <E> tuþuna 
basýn ve flaþ modunu <a> 
olarak ayarlayýn.
Ana ünite aracýlýðýyla kontrol edilen 
çekim sýrasýnda ikincil ünite otomatik 
olarak <a> seçeneðine ayarlanýr.
Ana üniteyi de patlatmak için ana flaþ 
patlatmayý AÇIK olarak ayarlayýn (s.79).

6 Flaþýn hazýr olup olmadýðýný 
kontrol edin.

Ana flaþ hazýr lambasýnýn 
yandýðýndan emin olun.
Ýkincil ünite hazýr olduðunda, AF 
yardýmcý ýþýðý patlatma alaný 1 
saniyelik entervallerle yanýp söner.

7 Ýþlemi kontrol edin.
Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna 
basýn.
Ýkincil ünite yanýp söner. Ýkincil ünite 
patlamazsa, operasyon menziline 
yerleþtirildiðinden emin olun.

8 Resmi çekin.
Fotoðraf makinesini ayarlayýn ve 
normal flaþlý çekimde olduðu gibi 
resmi çekin.
Bir standart flaþ pozu elde edilmiþse, flaþ 
pozu onay lambasý 3 sn. boyunca yanar.
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a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

Birden fazla flaþ çýkýþýna ihtiyacýnýz 
olduðunda veya daha kolay ýþýklandýrma elde 
etmek istediðinizde, ikincil ünitelerin sayýsýný 
artýrabilir ve bunlar tek bir flaþ gibi 
patlatabilirsiniz.
Ýkincil üniteleri eklemek için "Tek Ýkincil Üniteli 
Otomatik Flaþlý Çekim" konusunda verilen 
prosedürün aynýsýný kullanýn. Herhangi bir 
patlama grubu (A/B/C) ayarlanabilir.
Ýkincil ünite sayýsý artýrýldýðýnda veya ana flaþ 
patlatma AÇIK olarak ayarlandýðýnda, tüm 
flaþlarý ayný flaþ çýkýþýnda patlatmak ve toplam 
flaþ çýkýþýnda standart poz elde edilmesini 
garantilemek için otomatik kontrol 
gerçekleþtirilir.

Çoklu Ýkincil Üniteli Otomatik Flaþlý Çekim

Ýkincil üniteye yakýn floresan ýþýðý veya bir PC monitörü varsa, ýþýk kaynaklarý 
ikincil ünitenin arýzalanmasýna ve hatalý patlamasýna neden olabilir.

Ana/ikincil flaþ kapsamý otomatik olarak 24 mm olarak ayarlanýr. Flaþ 
kapsamýný manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.
Modelleme flaþýný patlatmak için fotoðraf makinesi üzerindeki alan 
derinliði önizleme tuþuna basabilirsiniz (s.38).
Ýkincil ünitenin otomatik kapanma iþlevi etkinleþirse, ikincil üniteyi açmak 
için ana ünitenin deneme flaþý tuþuna basýn. Fotoðraf makinesinin ölçüm 
zamanlayýcýsý çalýþýyorken deneme flaþý patlatýlamaz.
Otomatik flaþ sistemi (E-TTL II/E-TTL) kullanýlan fotoðraf makinesine 
baðlýdýr ve otomatik olarak ayarlanýr. Her iki sistem için de LCD panelde 
<a> simgesi görüntülenir.
Ýkincil ünitenin otomatik kapanma zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz 
(C.Fn-10/s.98).
Bunu ayarlayarak ikincil ünite döngüsü tamamlandýðýnda AF yardýmcý 
ýþýðýnýn yanýp sönmesini saðlayabilirsiniz (C.Fn-23/s.100).
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a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim

Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil 
ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem 
yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal 
flaþlý çekimdeki gibi yapýlabilir.

Ýki veya daha fazla ana ünite kullanabilirsiniz. Ana üniteler takýlý birden 
fazla fotoðraf makinesi hazýrladýðýnýzda, ayný ýþýklandýrma (ikincil 
üniteler) altýnda fotoðraf makinesi deðiþtirerek çekim yapabilirsiniz.

Tam Otomatik Kablosuz Flaþýn 
Kullanýlmasý 

• Flaþ poz telafisi
(@/s.22)

• Yüksek hýzda senkron
(Y/s.25)

• FEB (E/s.23) • Manuel flaþ (s.31, 88, 89)

• FE kilidi (s.24) • Stroboskopik flaþ (s.33, 89)

Ana Üniteler 
Hakkýnda

Optik aktarýmlý kablosuz çekim sýrasýnda stroboskopik flaþýn flaþ frekansý 1 
Hz ila 199 Hz aralýðýnda ayarlanabilir (250 Hz ila 500 Hz kullanýlamaz).

Ýþlev tuþu 4'e basýldýðýnda <@>, <Y> ve <E> görüntülenir.
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Ýkincil üniteleri A ve B olarak iki patlama 
grubuna bölebilir ve çekim için 
ýþýklandýrma dengesini (flaþ oraný) 
ayarlayabilirsiniz.
Poz otomatik olarak kontrol edildiði için A 
ve B patlama gruplarýnýn flaþ çýkýþlarýnýn 
toplamý standart bir poz elde edebilir.

 1 Ýkincil ünitelerin patlama grubunu 
ayarlayýn.

Ýkincil üniteleri tek tek kullanýp 
ayarlayýn.
<M> görüntülenirken, iþlev tuþu 
3'e <F> basýn ve <4> veya 
<5> seçimi yapýn.
Ünitelerden birini <4> ve diðerini 
<5> olarak ayarlayýn.

2 <N> göstergesini ayarlayýn.
Ana ünite üzerinde 2 ila 4 adýmlarý 
arasýndaki iþlemler ayarlanýr.
Ana ünite üzerinde iþlev tuþu 4'e 
basarak <N> simgesini 
görüntüleyin.

3 <%> seçeneðini 
ayarlayýn.

Ýþlev tuþu 2'ye <T> basýn ve 
<%> seçeneðine 
ayarlayýn.

a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

Ýki Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim

A

B
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a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

4 Flaþ oranýný ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 3'e <F> basýn.
Ýþlev tuþu 3'e <A> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ 
oranýný ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak 
çekime hazýr duruma geri dönün.

5 Resmi çekin.
Ýkincil ünite ayarlanan flaþ oranýnda 
patlar.

Patlama grubu C'yi, A ve B patlama 
gruplarýna ekleyebilirsiniz. C, konu 
gölgelenmesini önleyen aydýnlatma için 
kullanýþlýdýr.
Temel ayar yöntemi "Ýki Ýkincil Gruplu 
Otomatik Flaþlý Çekim" ile aynýdýr.

 1 Ýkincil C ayarý yapýn.
Flaþ patlama grubuna <6> 
eklemek istediðiniz ikincil üniteyi bir 
önceki sayfadaki 1. adýmda olduðu 
gibi ayarlayýn.

2 <^> seçeneðini 
ayarlayýn.

Bir önceki sayfanýn 2 ve 3. 
adýmlarýnda olduðu gibi ana üniteyi 
<^> seçeneðine 
ayarlayýn.

Üç Ýkincil Gruplu Otomatik Flaþlý Çekim

A

BC
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a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

3 Flaþ poz telafisini gerektiði gibi 
ayarlayýn.

Ýþlev tuþu 3'e <F> basýn, <9> 
kadranýný çevirin ve <6> seçimi yapýn.
Ýþlev tuþu 3'e <B> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ poz telafisi 
miktarýný ayarlayýn ve <8> tuþuna basýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak çekime 
hazýr duruma geri dönün.

Daha fazla flaþ çýkýþýna ihtiyacýnýz varsa 
veya daha sofistike aydýnlatma elde 
etmek istiyorsanýz, ikincil ünite sayýsýný 
artýrabilirsiniz. Flaþ çýkýþýný artýrmak 
istediðiniz patlama grubuna (A, B veya 
C) bir ikincil flaþ eklemeniz yeterlidir. 
Ýstediðiniz sayýda ikincil ünite 
ekleyebilirsiniz.

Örneðin, üç ikincil üniteli bir patlama grubunu <4> olarak 
ayarlarsanýz, bu üç ünite daha yüksek flaþ çýkýþlý tek bir patlama grubu 
A olarak algýlanýr ve kontrol edilir.

Ýkincil Grup Kontrolü

Gr = A Gr = AGr = A

Patlama grubu

Üç patlama grubu A, B ve C'yi ayný anda patlatmak için 
<^> seçeneðini ayarlayýn. <%> ayarýnda 
patlama grubu C patlamaz.
Patlama grubu C doðrudan ana konuya doðru çevrilmiþken çekim 
yaparsanýz aþýrý pozlama oluþabilir.
E-TTL otomatik flaþ destekli bazý EOS video kameralarýnda, flaþ oraný 
ayarýyla birden fazla flaþlý kablosuz çekim yapamazsýnýz.

Durak sayýsýna çevrildiðinde 8:1 ila 1:1 ila 1:8 flaþ oranýnýn eþdeðeri 3:1 
ila 1:1 ila 1:3'dür (1/2 duraklý artýþ).
Flaþ oraný ayarlarýyla ilgili ayrýntýlar aþaðýdaki gibidir.
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Bu, manuel flaþlý kablosuz (çoklu flaþlý) çekimi açýklar. Her ikincil ünite 
(patlama grubu) için farklý flaþ çýkýþý ayarýyla çekim yapabilirsiniz. Tüm 
parametreleri ana ünite üzerinde ayarlayýn.

 1 Flaþ modunu <q> konumuna 
ayarlayýn.

2 Patlama grubu sayýsýný ayarlayýn.
<M> simgesi görüntülenirken, 
iþlen tuþu 2'ye <T> basýn ve 
patlayacak grubu seçin.
Tuþa her basýldýðýnda ayar þu þekilde 
deðiþir: TÜMÜ (_) → 
A/B (%) → 
A/B/C (]).

3 Bir patlama grubu seçin.
Ýþlev tuþu 3'e <F> basýn, <9> 
kadranýný çevirin ve flaþ çýkýþýný 
ayarlayacaðýnýz grubu seçin.

4 Flaþ çýkýþýný ayarlayýn.
Ýþlev tuþu 3'e <1> basýn.
<9> kadranýný çevirerek flaþ 
çýkýþýný ayarlayýn ve <8> tuþuna 
basýn.
Tüm gruplarýn flaþ çýkýþýný ayarlamak 
için 3. ve 4. adýmý tekrarlayýn.

5 Resmi çekin.
Her grup ayarlanan oranda patlar.

q: Manuel Flaþ Çýkýþlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim

TÜMÜ <_> seçimi yapýldýðýnda, ikincil üniteler için patlama 
grubu olarak A, B veya C ayarý yapýn.
Ayný flaþ çýkýþýyla birden fazla ikincil ünite patlatmak için 2. adýmda 
TÜMÜ <_> seçimi yapýn.
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Manuel flaþý veya stroboskopik flaþý manuel olarak ayarlamak için 
doðrudan ikincil üniteyi kullanabilirsiniz. Bu iþleve baðýmsýz ikincil adý 
verilir. Bu, kablosuz manuel flaþ veya stroboskopik flaþ için örneðin 
Speedlite Aktarýcý ST-E2 (ayrý satýlýr) kullanýldýðýnda rahatlýk saðlar.

 1 Ýkincil üniteyi ayarlayýn (s. 78).

2 Baðýmsýz ikincili ayarlayýn.
Ýkincil ünite üzerindeki <E> 
tuþuna <(> 
simgesi görüntülene kadar sürekli 
olarak basýn.

Flaþ modu <q> ayarýndadýr.
Manuel flaþ çýkýþýný ayarlayýn (s. 31).

<E> tuþuna basýn ve <?> 
konumuna ayarlayýn.
Stroboskopik flaþ ayarlarýný yapýn (s. 
33).
Tekrar <E> tuþuna basarak 
normal ikincil duruma geri dönün.

Ýkincil Ünitede Manuel Flaþ/Stroboskopik Flaþ Ayarý

Manuel Flaþ

Stroboskopik Flaþ

Optik aktarýmlý kablosuz çekim sýrasýnda stroboskopik flaþýn flaþ frekansý 1 
Hz ila 199 Hz aralýðýnda ayarlanabilir (250 Hz ila 500 Hz kullanýlamaz).

Baðýmsýz ikincil olarak ayarlanmýþ bir ikincil ünite, ana ünitenin flaþ modunu 
yansýtmaz. Baðýmsýz ikincil üzerinde ayarlanan flaþ modunda patlar.
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6
Speedlite'ý

Özelleþtirme
91
Bu bölümde Speedlite'ýn Özel Ýþlevler (C.Fn) ve Kiþisel 
Ýþlevler (P.Fn) ile nasýl özelleþtirileceði anlatýlýr.

Fotoðraf makinesinin çekim modu tam otomatik bir moda veya 
Görüntü Alaný moduna ayarlandýðýnda, bu bölümde açýklanan 
iþlevler kullanýlamaz. Fotoðraf makinesinin çekim modunu V/
X/W/q/5 (Yaratýcý Bölge modu) olarak ayarlayýn.



92

Özel Ýþlevler ve Kiþisel Ýþlevlerle çekim tercihlerinize uygun hale 
getirmek üzere Speedlite özelliklerini özelleþtirebilirsiniz. Kiþisel 
Özelliklerin 600EX-RT/600EX modelinde özelleþtirilebilen iþlevler 
olduðunu unutmayýn.

 1 Özel Ýþlevler ekranýný görüntüleyin.
Ekran görüntülenene kadar üst üste iþlev 
tuþu 1'e <[> basýn.
Özel Ýþlevler ekraný görüntülenir.

2 Ayarlamak üzere bir öðe seçin.
<9> kadranýný çevirerek bir öðe 
(numara) seçin.

3 Ayarý deðiþtirin.
<8> tuþuna basýn.
Ayar görüntülenir.
<9> kadranýný çevirerek istediðiniz 
ayarý seçin ve <8> tuþuna basýn.
Ýþlev tuþu 4'e <?> basarak çekime 
hazýr duruma geri dönün.

 1 Kiþisel Ýþlevler ekranýný görüntüleyin.
Özel Ýþlevler prosedüründe 1. adýmý 
gerçekleþtirdikten sonra iþlev tuþu 1'e 
<<> basýn.
Kiþisel Ýþlevler ekraný görüntülenir.

2 Ýþlevi ayarlayýn.
Kiþisel Ýþlevleri, Özel Ýþlevin 2. ve 3. 
adýmlarýnda olduðu gibi ayarlayýn.

C / >: Özel ve Kiþisel Ýþlevleri Ayarlama

C: Özel Ýþlevler

>: Kiþisel Ýþlevler
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C / >: Özel ve Kiþisel Ýþlevleri Ayarlama

Özel Ýþlev Listesi

Numara Ýþlev Sayfa 
C.Fn-00 " Mesafe gösterge ekraný

s.95C.Fn-01 # Otomatik kapanma
C.Fn-02 $ Modelleme flaþý
C.Fn-03 ( FEB otomatik iptal

s.96C.Fn-04 ) FEB sýralamasý
C.Fn-05 * Flaþ ölçüm modu
C.Fn-06 + Sürekli çekimle hýzlý flaþ

s.97C.Fn-07 , Otomatik flaþla deneme patlamasý
C.Fn-08 - AF yardýmcý ýþýðý yanmasý
C.Fn-09 . Sensör boyutu için otomatik zum

s.98C.Fn-10 / Ýkincil otomatik kapanma zamanlayýcý
C.Fn-11 0 Ýkincil otomatik kapanma iptal
C.Fn-12 3 Harici güçle flaþ döngüsü

s.99C.Fn-13 6 Flaþ poz ölçümü ayarý
C.Fn-20 7 Bip sesi
C.Fn-21 ; Iþýk daðýlýmý

s.100C.Fn-22 < LCD panel aydýnlatma
C.Fn-23 ? Ýkincil flaþ pili kontrolü
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C / >: Özel ve Kiþisel Ýþlevleri Ayarlama

Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e 
<;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer 
þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde 
ayarlanmýþ olan Kiþisel Ýþlevler temizlenir.

Kiþisel Ýþlev Listesi

Numara Ýþlev Sayfa 
P.Fn-01 @ LCD panel görüntüleme kontrastý

s.101
P.Fn-02 A

LCD panel aydýnlatma rengi: Normal 
çekim

P.Fn-03 B LCD panel aydýnlatma rengi: Ana
P.Fn-04 C LCD panel aydýnlatma rengi: Ýkincil
P.Fn-05 D Renk filtresi otomatik tespiti

s.102P.Fn-06 H Kablosuz düðme deðiþtirme sýralamasý
P.Fn-07 I Baðlantýlý çekim sýrasýnda flaþ patlamasý

Tüm Özel/Kiþisel Ýþlevlerin Temizlenmesi

Tüm Speedlite Özel Ýþlevlerini fotoðraf makinesinin menü ekranýndan 
ayarlayabilir ve temizleyebilirsiniz (s.46).

Tüm Özel Ýþlevler temizlense bile C.Fn-00 temizlenemez.
P.Fn-06 ve 07 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
Speedlite Özel Ýþlevlerini fotoðraf makinesinin menü ekranýndan 
ayarladýðýnýzda ve C.Fn-20 ila 23 görüntülenmediðinde, bunlarý s. 92'de 
belirtilen iþlevlerle ayarlayýn.
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C: Özel Ýþlevlerin 
Ayarlanmasý

C.Fn-00:" (Mesafe gösterge ekraný)
LCD panelde mesafe göstergesi olarak metre ve fit seçebilirsiniz.
0: m (Metre (m))
1: ft (Fit (ft))

C.Fn-01:# (Otomatik kapanma)
Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla 
güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
0: AÇIK (Etkin)
1: KAPALI (Devre dýþý)

C.Fn-02:$ (Modelleme flaþý)

0:% (Etkin (Alan derinliði önizleme tuþu))
Modelleme flaþýný tetiklemek için fotoðraf makinesinin alan derinliði 
önizleme tuþuna basýn.

1: & (Etkin (Deneme flaþý tuþu))
Modelleme flaþýný patlatmak için Speedlite’ýn deneme flaþý düðmesine 
basýn.

2:' (Etkin (her iki tuþla))
Modelleme flaþýný tetiklemek için fotoðraf makinesinin alan derinliði 
önizleme tuþuna veya Speedlite'ýn deneme flaþý tuþuna basýn.

3: KAPALI (Devre dýþý)
Modelleme flaþýný devre dýþý býrakýr.

Etkin flaþ mesafesi 18 m/60 fiti aþtýðýnda, LCD panel üzerinde etkin flaþ 
menzilinin sað ucunda <i> görüntülenmeye baþlar.

Sürekli flaþlý çekim nedeniyle flaþ sýcaklýðý yükseldiðinde, otomatik 
kapanmaya geçiþ süresi uzayabilir.
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C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý

C.Fn-03:( (FEB otomatik iptal)
FEB ile üç çekim yapýldýktan sonra FEB'in otomatik olarak iptal edilmesini 
veya korunmasýný saðlayabilirsiniz.
0: AÇIK (Etkin)
1: KAPALI (Devre dýþý)

C.Fn-04:) (FEB sýralamasý)
FEB sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz: 0: Standart poz, –: Azaltýlmýþ poz 
(karanlýk) ve +: Artýrýlmýþ poz (aydýnlýk).
0: 0  –  +
1: –  0  +

C.Fn-05:* (Flaþ ölçüm modu)

Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.
0: E-TTL II
1: TTL
2: Ext.A (Harici ölçüm: Otomatik)
3: Ext.M (Harici ölçüm: Manuel)

Bir EOS dijital fotoðraf makinesi veya EOS REBEL T2/EOS 300X 
kullanýldýðýnda, 1 ayarý yapmayýn. Modele baðlý olarak flaþ ölçümü doðru 
kontrol edilmeyebilir. Örneðin flaþ patlamayabilir veya her zaman tam güçte 
patlayabilir. Ayrýca, kablosuz flaþlý çekim yapýlamaz.

1 ayarý B Tipi EOS video kameralar için kullanýlan ayardýr.
B Tipi bir fotoðraf makinesi kullanýrken, 0 ayarý yapýlmýþ olsa bile E-TTL 
II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapýlabilir.
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C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý

C.Fn-06:+ (Sürekli çekimle Hýzlý Flaþ)
Sürekli çekimde flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yanarken (flaþ tam þarj 
edilmeden önce) flaþ patlatabilecek veya patlamayý önleyecek þekilde ayar 
yapabilirsiniz.
0: KAPALI (Devre dýþý)
1: AÇIK (Etkin)

C.Fn-07:, (Otomatik flaþla deneme patlamasý)

E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ 
çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
0: 1/32 (1/32)
1: 1/1 (Tam çýkýþ)

C.Fn-08:- (AF yardýmcý ýþýðýnýn yanmasý)

0: AÇIK (Etkin)
1: KAPALI (Devre dýþý)

AF yardýmcý ýþýðý Speedlite'tan yanmaz.

Sürekli çekimde Hýzlý Flaþ patlatýldýðýnda, etkin flaþ menzili daralacaðý için 
düþük pozlama görülebilir. 1 ayarýný sadece kýsa mesafeden çekimde etkin 
flaþ menzilini daraltmak istediðinizde kullanmanýz önerilir.
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C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý

C.Fn-09:. (Sensör boyutu için otomatik zum)
0: AÇIK (Etkin)

Flaþ kapsamý “Otomatik <L>” olarak ayarlandýðýnda, kullanýlan EOS 
dijital fotoðraf makinesinin görüntü sensörü boyutuyla eþleþecek þekilde 
otomatik olarak ayarlanýr. Desteklenen bir fotoðraf makinesine 
takýldýðýnda LCD panelde <S> simgesi görüntülenir.

1: KAPALI (Devre dýþý)
Flaþ kapsamý, görüntü sensörü boyutuyla eþleþecek þekilde otomatik 
olarak ayarlanmaz.

C.Fn-10:/ (Ýkincil otomatik kapanma zamanlayýcý)
Ýkincil ünitenin otomatik kapanma zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz. Ýkincil 
ünitenin otomatik kapanma iþlevi ekinleþtiðinde LCD panelde </> simgesi 
görüntülenir. Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.
0: 60 dk (60 dakika)
1: 10 dk (10 dakika)

C.Fn-11: 0 (Ýkincil otomatik kapanma iptal)
Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü 
otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik 
kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný 
deðiþtirebilirsiniz.
0: 8 s (8 saat içinde)
1: 1 s (1 saat içinde)
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C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý

C.Fn-12:3 (Harici güçle flaþ döngüsü)
0:1 (Harici ve dahili güç)

Hem harici hem de dahili güç kullanarak paralel olarak þarj eder.
1:2 (Sadece harici güç)

Speedlite'ý kontrol etmek için dahili güç gerekir. Þarj için sadece harici 
güç kullanarak, dahili güç tüketimini minimuma indirebilirsiniz.

C.Fn-13:6 (Flaþ pozu ölçümü ayarý)
0:4 (Speedlite tuþu ve kadraný)
1:5 (Sadece Speedlite kadraný)

Flaþ poz telafisi ayarýný doðrudan <9> kadranýný çevirerek, <@> 
tuþuna basmanýza gerek kalmadan yapabilirsiniz.

C.Fn-20: 7 (Bip sesi)

Speedlite tam þarj olduðunda veya radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim 
sýrasýnda ikincil ünite tam þarj olduðunda bir bip sesi duyulacak þekilde 
ayar yapabilirsiniz.
1 ayarý yapýldýðýnda, flaþ kafasýndaki sýcaklýk artýþý nedeniyle flaþ patlama 
kýsýtlamasý etkileþtirildiðinde bir uyarý olarak bip sesi duyulur.
0: KAPALI (Devre dýþý)
1: AÇIK (Etkin)
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C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý

C.Fn-21:; (Iþýk daðýlýmý)
Flaþ kapsamý “Otomatik (L)” olarak ayarlandýðýnda Speedlite'ýn ýþýk 
daðýlýmýný (flaþ kapsamý) çekimin görüþ açýsýyla baðlantýlý þekilde 
deðiþtirebilirsiniz.
0:8 (Standart)

Çekimin görüþ açýsý için optimum flaþ kapsamý otomatik olarak ayarlanýr.
1:9 (Kýlavuz numarasý önceliði)

Resmin periferisi 0 ayarýndan biraz daha karanlýk olsa bile, bu ayar flaþ 
çýkýþýna öncelik vermek istediðinizde kullanýþlýdýr. Flaþ kapsamý otomatik 
olarak gerçek çekim görüþ açýsýndan biraz daha telefoto konumuna 
doðru ayarlanýr. LCD paneldeki flaþ simgesi <k> ile deðiþir.

2:: (Düz kapsam)
Çekim mesafesi 0 ayarýndan biraz daha kýsa olsa bile, bu ayar resim 
periferisinde ýþýk düþmesini en az seviyeye indirmek istediðinizde 
kullanýþlýdýr. Flaþ kapsamý otomatik olarak gerçek çekim görüþ açýsýndan 
biraz daha geniþ konumuna doðru ayarlanýr. LCD paneldeki flaþ simgesi 
<l> ile deðiþir.

C.Fn-22:< (LCD panel aydýnlatma)

Bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel aydýnlanýr. Bu 
aydýnlatma ayarýný deðiþtirebilirsiniz.
0: 12 sn (12 sn açýk)
1: KAPALI (Panel aydýnlatmasý devre dýþý)
2: AÇIK (Aydýnlatma her zaman açýk)

C.Fn-23:? (Ýkincil flaþ pili kontrolü)
Kablosuz flaþlý çekim sýrasýnda ikincil ünite tam þarj olduðunda, ikincil 
ünitenin AF yardýmcý ýþýðý yanýp söner. Bu iþlemi devre dýþý býrakabilirsiniz. 
Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.
0:= (AF yardýmcý ýþýðý, Q lambasý)
1:> (Q lambasý)



101

>: Kiþisel Ýþlevlerin Ayarý
P.Fn-01: @ (LCD panel görüntüleme kontrastý)

LCD panelin kontrast ayarýný 5 seviyede 
yapabilirsiniz.

P.Fn-02: A (LCD panel aydýnlatma rengi: 
Normal çekim)

Normal çekim sýrasýnda (makine üzerindeki flaþla) LCD panel aydýnlatmasý 
rengini seçebilirsiniz.
0: GREEN (Yeþil)
1: ORANGE (Turuncu)

P.Fn-03: B (LCD panel aydýnlatma rengi: Ana)
Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý 
çekim sýrasýnda: Speedlite ana ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak 
LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
0: GREEN (Yeþil)
1: ORANGE (Turuncu)

P.Fn-04: C (LCD panel aydýnlatma rengi: Ýkincil)
Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý 
çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak 
LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
0: ORANGE (Turuncu)
1: GREEN (Yeþil)
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>: Kiþisel Ýþlevlerin Ayarý

P.Fn-05: D (Renk filtresi otomatik tespiti)
0: AUTO (Otomatik)

Size verilen renk filtreleri kullanýldýðýný bu seçeneði ayarlayýn. Bunlar 
otomatik olarak tespit edilir.

1: KAPALI (Devre dýþý)
Bu seçeneði piyasadan temin edilen filtreler kullanýldýðýnda ayarlayýn. 
Renk filtreleri otomatik olarak tespit edilmez.

P.Fn-06: H (Kablosuz düðme deðiþtirme sýralamasý)
Kablosuz tuþuna basýldýðýnda seçilebilecek ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. P.Fn-
06 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
0:E (Normal → Radyo → Optik)

Ayar þu sýrada deðiþir: Normal çekim →
Radyo aktarýmlý: Ana → Radyo aktarýmlý: Ýkincil →
Optik aktarýmlý: Ana → Optik aktarýmlý: Ýkincil.

1:F (Normal ↔ Radyo)
Ayar þu sýrada deðiþir: Normal çekim →
Radyo aktarýmlý: Ana → Radyo aktarýmlý: Ýkincil.

2:G (Normal ↔ Optik)
Ayar þu sýrada deðiþir: Normal çekim →
Optik aktarýmlý: Ana → Optik aktarýmlý: Ýkincil.

P.Fn-07: I (Baðlantýlý çekim sýrasýnda flaþ 
patlamasý)
Baðlantýlý çekim iþleviyle çekim yaparken (s.70), fotoðraf makinesine takýlan flaþý 
patlatmayý veya patlatmamayý seçebilirsiniz. Baðlantýlý çekimde kullanýlacak her 
flaþ için ayar yapýn. P.Fn-07 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
0: KAPALI (Devre dýþý)

Baðlantýlý çekim sýrasýnda flaþ patlamaz.
1: AÇIK (Etkin)

Baðlantýlý çekim sýrasýnda flaþ patlar.

Baðlantýlý çekim sýrasýnda ayný anda birden fazla flaþ ünitesi patlatýlýrsa, 
uygun bir poz elde edilemeyebilir veya pozlama sorunlu olur.
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Bu bölümde bir sistem haritasý, SSS'lar yer alýr ve 
Speedlite'ýn Tip B fotoðraf makinesiyle nasýl 
kullanýlacaðý açýklanýr.
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" Speedlite 600EX-RT
# Speedlite 600EX (0 ile kullanýlmaz)
$ Mini stand (600EX-RT/600EX ile verilir)
% Renk filtresi tutucu SCH-E1 (600EX-RT/600EX ile verilir)

600EX-RT/600EX Sistemi
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Ana işlevli fotoğraf makinesi/Speedlite/
Aktarıcı
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600EX-RT/600EX Sistemi

& Renk filtresi seti SCF-E1 (600EX-RT/600EX ile verilir)
' Speedlite Aktarýcý ST-E3-RT

Ýkincil üniteler olarak ayarlanan Speedlite'larýn radyo aktarýmlý 
kablosuz kontrolü için aktarýcý.

( Speedlite Aktarýcý ST-E2
Ýkincil üniteler olarak ayarlanan Speedlite'larýn optik aktarýmlý 
kablosuz kontrolü için aktarýcý.

) Kablosuz ana iþlevli EOS fotoðraf makinesi
EOS dijital fotoðraf makinesini yerleþik flaþý kullanarak optik 
aktarýmlý kablosuz ana iþlev ile ana ünite olarak ayarlayabilirsiniz.

* Macro Ring Lite MR-14EX / + Macro Twin Lite MT-24EX
Makro fotoðrafçýlýk için flaþ.

, Optik aktarýmlý kablosuz ikincil iþlev ile Speedlite 
580EX II, 580EX, 550EX, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

- Kamera Dýþ Aksesuar Kablosu OC-E3
600EX-RT/600EX’in fotoðraf makinesine 60 cm uzaktan 
baðlanmasýný saðlar.

. Kompakt Pil Paketi CP-E4
Çok rahat taþýnabilen küçük ve hafif harici güç kaynaðý. 600EX-RT/
600EX ile ayný þekilde tozdan ve sudan korumalý.

/ Speedlite Braketi SB-E2
0 Deklanþör Kablosu SR-N3

600EX-RT'yi bu kabloyu kullanarak E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ 
uyumlu, N3 tipi uzaktan kumanda terminalli ve 2011 tarihinden sonra 
üretilen bir EOS fotoðraf makinesine baðlarken, deklanþörü ikincil 
üniteden (s.68) kullanabilir veya radyo aktarýmlý kablosuz çekim 
sýrasýnda üniteyi ikincil bir fotoðraf makinesi olarak kullanarak (s. 70) 
baðlantýlý çekim yapabilirsiniz.

Harici besleme için  seçeneðini kullanýn. Kompakt Pil Paketi CP-
E4. Canon dýþýnda bir harici güç kaynaðýnýn kullanýlmasý arýzaya neden olabilir.
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Sürekli flaþ, stroboskopik flaþ veya modelleme flaþý kýsa aralýklarla üst üste 
patlatýldýðýnda, flaþ kafasýndaki ýsýnma artabilir. Flaþýn üst üste patlatýlma sayýsý 
aþaðýdaki tabloda gösterilen deðeri aþarsa, flaþ kafasýnda aþýrý ýsýnma 
nedeniyle bozulma veya hasar olmasýnýn önlenmesi için flaþ patlama 
kýsýtlamasý otomatik olarak devreye girer. Flaþ patlamasý kýsýtlandýðýnda 
biruyarý simgesi görüntülenerek sýcaklýðýn arttýðý gösterir ve döngü süresi 
otomatik olarak yakl. 8 ve 20 sn. olarak ayarlanýr.

Speedlite'ýn iç ýsýsý yükselirse, iki seviyeli bir uyarý simgesi görüntülenir. 

Aþaðýdaki tabloda uyarý görüntülene kadar izin verilen sürekli flaþ sayýsý ve normal 
flaþlý çekim gerçekleþtirilene kadar gerekli olan dinlenme süresi gösterilir.

* Tam flaþlý çýkýþta, flaþ kapsamý 14 mm/20 mm iken
* Harici güç kaynaðýyla, flaþ sayýsý üçte iki olur (32 kez veya daha fazla)

Sýcaklýk Artýþý Nedeniyle Flaþ Patlamasýnda Kýsýtlanma

Sýcaklýk Artýþý Uyarýsý

Ekran
Seviye 1

(Döngü Süresi: Yakl. 8 
sn.)

Seviye 2
(Döngü Süresi: Yakl. 

20 sn.)
Simge e f 

LCD panel aydýnlatma Kýrmýzý (yanar) Kýrmýzý (yanýp söner)

Sürekli Flaþ Sayýsý ve Dinlenme Süresi

Ýþlev
Uyarý Görüntülenene 

Kadar Sürekli Flaþ 
Sayýsý (Seviye 1) 

(Kýlavuz)

Gerekli Dinlenme 
Süresi (Kýlavuz)

Stroboskopik flaþ (s.13)
48 kez veya daha fazla 10 dk. veya daha uzunModelleme flaþý (s.38)

Stroboskopik flaþ sýrasýnda uyarý görüntülenene kadar sürekli flaþ sayýsý 
flaþ çýkýþýna baðlý olarak deðiþir.
Önerilen flaþ patlatma sayýsý için sürekli flaþ (s.13), stroboskopik flaþlar (s.33) 
ve modelleme flaþlarý (s.38) bölümlerine bakýn.
Sürekli çok sayýda flaþ patlattýktan sonra pilleri deðiþtirirseniz, piller 
ýsýnmýþ olduðu için dikkatli olmanýz gerekir. 
C.Fn-20, 0 (s.99) olarak ayarlanýrsa, flaþ patlamasý sýnýrlandýrýlsa bile 
uyarý bip sesi duyulmaz.
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Flaþla ilgili bir sorun oluþtuðunda önce bu Arýza Tespiti Rehberi’ne 
baþvurun. Arýza Tespiti Rehberi sorunu gideremezse, bayiinizle veya en 
yakýn Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.

Normal Çekim

Pillerin doðru yönde takýldýðýndan emin olun (s. 14).
Montaj ayaðýný fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna saðlam bir 
þekilde takýn, kilit düðmesini saða kaydýrýn ve Speedlite’ý fotoðraf 
makinesine sabitleyin (s.15).
Flaþ döngü süresi 30 saniye veya daha uzun sürerse, pilleri deðiþtirin 
(s.14).
Harici güç kaynaðý kullanýlýrken bile Speedlite'a yeni piller takýn (s.14).
Speedlite’ýn veya fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarý kirliyse 
temizleyin (s. 6).

Speedlite’ýn otomatik kapanma iþlevi etkinleþtirilmiþ. Deklanþör tuþuna 
yarým basýn veya deneme flaþý tuþuna basýn (s. 16).

Resimde çok yansýtýcý bir nesne (cam pencere vb.) varsa, FE kilidini 
gönderin (s. 24).
Konu çok parlak veya karanlýk görünüyorsa, flaþ poz telafisini ayarlayýn 
(s. 22).
Yüksek hýzda flaþ ayarlandýðýnda, etkin flaþ menzili daha kýsa olur. 
Konuya daha fazla yakýnlaþýn (s. 25).

Arýza Tespiti Rehberi

Cihaz gücü açýlmýyor veya flaþ patlamýyor.

Güç kendiliðinden 
kapanýyor.

Resim aþýrý veya düþük pozlanýyor.
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Arýza Tespiti Rehberi

Konuya çok yakýn durmuþsunuz. Konudan uzaklaþýn.
Konudan 1 m uzak menzil içinde çekin, yansýma konumunu aþaðý 
yönde 7° ayarlayýn.
Eðer takýlmýþsa, lens baþlýðýný çýkarýn.

Flaþ kapsamýný otomatik ayara getirin (s. 29).
Flaþ kapsamýnda manuel ayar kullanýrken, çekimdeki görüþ alanýndan 
daha geniþ bir flaþ kapsamý ayarlayýn (s. 30).
C.Fn-21-1 ayarlanmadýðýndan emin olun (s.100).

Çekim modu <W> olarak ayarlandýðýnda ve sahne karanlýksa, yavaþ 
senkron otomatik olarak ayarlanýr (enstantane hýzý düþer). Bir tripod 
kullanýn veya çekim modunu <V> ya da tam otomatik moda getirin (s. 
19). Senk hýzýný [Av modunda flaþ senk hýzý] (Flash sync. speed in Av 
mode) ile de ayarlayabilirsiniz (s.44).

Montaj ayaðýný fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna saðlam bir 
þekilde takýn, kilit düðmesini saða kaydýrýn ve Speedlite’ý fotoðraf 
makinesine sabitleyin (s.15).
Flaþ kapsamýný <L> (Otomatik) ayarýna getirin (s. 29).

Radyo Aktarýmlý Kablosuz Çekim

Radyo aktarýmý iþlevi olmayan bir Speedlite 600EX kullanýldýðýnda, 
radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapýlamaz. Optik aktarýmlý kablosuz 
çekim kullanýn.

Resmin alt kýsmý karanlýk çýkýyor.

Resim periferisi karanlýk görünüyor.

Resim çok bulanýk.

Flaþ kapsamý otomatik olarak ayarlanmýyor.

Kablosuz çekim yapýlamýyor.
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Arýza Tespiti Rehberi

Ana üniteyi <'> <M> olarak ayarlayýn ve ikincil üniteyi <'> 
<x> olarak ayarlayýn (s.52).
Ana ve ikincil ünitelerin aktarým kanallarýný ve kablosuz radyo 
kimliklerini ayný sayýya getirin (s. 52 - 54).
Ýkincil ünitenin, ana ünitenin aktarým menzili içinde olduðundan emin 
olun (s. 48).
Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý 
ana ünite olarak kullanýlamaz.

A, B ve C patlama grubuyla otomatik flaþlý çekim yaparken, grup C ana 
konuya çevrilmiþ olarak flaþ patlatmayýn (s. 63).
Her patlama grubunda farklý bir flaþ moduyla çekim yaparken, ana 
konuya dönük <a> veya </> olarak ayarlanmýþ birden fazla 
patlama grubuyla çekim yapmayýn (s. 67).

Enstantane hýzýný, flaþ senkron hýzýndan 1 durak daha düþük ayarlayýn 
(s. 51).

2011 tarihinden sonra üretilen, N3 tipte uzaktan kumanda terminalli ve 
E-TTL II/E-TTL özellikli bir EOS fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, ikincil 
üniteden uzaktan çekim için otomatik flaþ kullanýlýr veya baðlantýlý 
çekimde ikincil ünite olarak ayarlanýrsa “Deklanþör Kablosu SR-N3” 
(ayrý satýlýr) gereklidir (s.68, 70, 104).

Ýkincil ünite patlamýyor.

Resim aþýrý pozlanmýþ.

<k> 
görüntüleniyor.

Ýkincil üniteden çekim 
yapýlamýyor.
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Arýza Tespiti Rehberi

Optik Aktarýmlý Kablosuz Çekim

Ana üniteyi <:> <M> ve ikincil üniteyi <:> olarak ayarlayýn 
<x> (s.78).
Ana ve ikincil ünitenin aktarým kanallarýný ayný sayýya getirin (s. 78).
Ýkincil ünitenin, ana ünitenin aktarým menzili içinde olduðundan emin 
olun (s. 76).
Ýkincil ünite üzerindeki kablosuz sensörü ana üniteye doðru çevirin 
(p.76).
Ana üniteyle ikincil ünite birbirine çok yakýn olursa, aktarým düzgün 
þekilde gerçekleþmeyebilir.
Ana ünite olarak fotoðraf makinesinin dahili flaþý kullanýlýrken, fotoðraf 
makinesinin yerleþik flaþýný kaldýrýn ve fotoðraf makinesinin menü 
ekranýnda [Yerleþik flaþ iþlevi ayarý] (Built-in flash func. setting) 
seçeneðinde kablosuz iþlev ayarý yapýn.

Ana flaþ patlamasý KAPALI <d> olarak ayarlansa bile, optik aktarýmlý 
ikincil üniteyi kontrol etmek için ana flaþ küçük bir flaþ patlatýr (s. 79).

A, B ve C patlama grubuyla otomatik flaþlý çekim yaparken, grup C ana 
konuya çevrilmiþ olarak flaþ patlatmayýn (s. 87).

Baðlantýlý Çekim

Baðlantýlý çekim sýrasýnda ayný anda birden fazla flaþ ünitesi 
patlatýlýrsa, uygun bir poz elde edilemeyebilir veya pozlama sorunlu 
olur. Sadece bir Speedlite'ý patlatmaya hazýrlamanýzý veya flaþ 
zamanlamalarý arasýna zaman koymak için otomatik zamanlayýcý 
kullanmanýzý tavsiye ederiz.

Ýkincil ünite patlamýyor.

Ana ünitenin flaþý patlýyor.

Resim aþýrý pozlanmýþ.

Pozlama sorunlu./Standart poz elde edilemiyor.
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Tür

Flaþ Kafasý

Poz Kontrolü

Teknik 
Özellikler

Tip: Fotoðraf makinesi üstü, 
E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþlý Speedlite

Uyumlu fotoðraf 
makineleri:

A Tipte EOS fotoðraf makineleri (E-TTL II/E-TTL otomatik 
flaþ)
B Tipte EOS fotoðraf makineleri (TTL otomatik flaþ)

Kýlavuz No: Yakl. 60/197 (200 mm flaþ kapsamýnda, ISO 100)
Flaþ kapsamý: 20 - 200 mm (geniþ panel kullanýldýðýnda 14 mm)

• Otomatik ayar
(Çekimin görüþ açýsýna ve görüntü sensörü boyutuna göre 
flaþ kapsamýný otomatik olarak ayarlar.)

• Manuel ayar
Yansýma: 90° yukarý, 7° aþaðý, 180° sola/saða
Flaþ zamanlamasý: Normal flaþ: 1,8 ms veya daha az, Hýzlý Flaþ: 2,3 ms veya 

daha az
Renk sýcaklýðý bilgisi 
aktarýmý:

Flaþ renk sýcaklýðý bilgileri, flaþ patladýðýnda fotoðraf 
makinesine aktarýlýr.

Renk filtresi: Kullanýlabilir

Poz kontrol sistemi: E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ, otomatik/manuel harici flaþ 
ölçümü, manuel flaþ, stroboskopik flaþ

Etkin flaþ menzili:
(EF50 mm ile, 
ISO 100'de f/1.4 lens)

Normal flaþ: yakl. 0,5 - 30 m (1,6 - 98,4 fit)
Hýzlý Flaþ: dk.: yakl. 0,5 - 12 m (1,6 - 39,4 fit)

maks: yakl. 0,5 - 21 m (1,6 - 68,9 fit)
Yüksek hýzda senkron: yakl. 0,5 - 15 m (1,6 - 49,2 fit)

(1/250 sn.'de)
Flaþ poz telafisi: 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla ±3 durak
FEB: 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla ±3 durak (flaþ poz telafisiyle 

kullanýldýðýnda)
FE kilidi: Fotoðraf makinesinin <B>, <7> veya <P> tuþuna 

basýn
Yüksek hýzda senkron: Var

* Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde, sadece 2012 tarihinden 
sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleriyle yüksek 
hýzda senkron mümkün olabilir.

Manuel flaþ: 1/128 - 1/1 güç (1/3 duraklý artýþ)
Stroboskopik flaþ: Var (1 - 500 Hz)

* Optik aktarýmlý kablosuz flaþta 1 Hz ila 199 Hz
Flaþ poz telafisi: Flaþ pozu onaylama lambasý yanar
Modelleme flaþý: Fotoðraf makinesinin alan derinliði önizleme tuþuyla patlatýlýr



112

Teknik Özellikler

Flaþ Döngüsü

AF Yardýmcý Iþýðý

Radyo Aktarýmlý Kablosuz Ýþlevi (Sadece 600EX-RT)

Optik Aktarýmlý Kablosuz Ýþlevi

Döngü süresi: Normal flaþ: yakl. 0,1 – 5,5 sn. 
Hýzlý Flaþ: yakl. 0,1 – 3,3 sn.
* Dört adet AA/LR6 alkalin piller kullanýldýðýnda

Flaþ hazýr lambasý 
göstergesi:

Kýrmýzý yanar: normal flaþ kullanýlabilir
Yeþil yanar: Hýzlý Flaþ kullanýlabilir

Uyumlu AF sistemi: 1 - 61 AF noktasý (28 mm veya daha fazla odaklanma 
uzunluðu)
* Vizörlü çekimde AF ve Canlý Görünüm çekimi veya video 

çekiminde Hýzlý Mod
Etkin menzil: Merkezde: yakl. 0,6 - 10 m / 2,0 - 32,8 fit., periferi: yakl. 0,6 - 

5 m / 2,0 - 16,4 fit

Frekans: 2405 – 2.475 MHz
Modülasyon sistemi: Primer modülasyon: OQPSK, sekonder modülasyon: DS-SS
Kablosuz ayarlar: Ana/ikincil
Kanal: Otomatik, Kanal 1 - 15
Kablosuz radyon kimliði: 0000 - 9999
Ýkincil ünite kontrolü: 5 gruba kadar (A/B/C/D/E), 15 uniteye kadar
Aktarým mesafesi: Yakl. 30 m / 2.999,23 cm.

* Ana ünite ile ikincil ünite arasýnda bir engel yoksa ve diðer 
cihazlardan radyo giriþimi bulunmuyorsa

* Aktarým mesafesi ünitelerin göreceli pozisyonuna, ortam 
durumuna ve hava durumuna göre daha kýsa olabilir.

Flaþ oraný kontrolü: 1:8 - 1:1 - 8:1, güç 1/2 duraklý artýþ
Ýkincil flaþ pili kontrolü: Ana ünitenin LCD paneli üzerinde <Q> simgesi yanar, ikincil 

ünitenin AF lambasý yanýp söner, flaþ hazýr lambasý yanar
Baðlantýlý çekim: Var

Baðlantý yöntemi: Optik sinyalli
Kablosuz ayarlar: Ana/ikincil
Kanal: Kanal 1 - 4
Ýkincil ünite kontrolü: 3 gruba kadar (A/B/C)
Aktarým mesafesi: Ýç mekan: Yakl. 0,7 - 15 m / 2,3 – 49,2 fit 

dýþ mekan: yakl. 0,7 - 10 m / 2,3 – 32,8 fit (önden)
±40° yatay ve ±30° dikey, ana üniteye doðru

Flaþ oraný kontrolü: 1:8 - 1:1 - 8:1, güç 1/2 duraklý artýþ
Ýkincil flaþ pili gösterimi: Ýkincil ünitenin AF yardýmcý ýþýðý yanýp söner, faþ hazýr 

lambasý yanýp söner
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Teknik Özellikler

Özelleþtirilebilir Ýþlevler

Güç Kaynaðý

Boyutlar ve Aðýrlýk

Yukarýda verilen tüm teknik özellikler Canon’un test standartlarýna göre elde 
edilmiþtir.
Teknik özellikler ve dýþ görüntü önceden haber verilmeksiniz deðiþtirilebilir.

Özel Ýþlevler: 18
Kiþisel Ýþlevler: 600EX-RT: 7 / 600EX: 5

Speedlite güç kaynaðý: 4 adet AA/LR6 alkalin piller
* AA/LR6 Ni-MH ve lityum piller de kullanýlabilir

Pil ömrü (Flaþ sayýsý): Yakl. 100 - 700 flaþ
* Dört adet AA/LR6 alkalin piller kullanýldýðýnda

Radyo aktarýmlý kablosuz 
çekim süresi:

Yakl. kesintisiz 9 saat
* Ana flaþ patlamasý KAPALI olduðunda, AA/LR6 alkalin piller 

kullanýldýðýnda
Optik aktarýmlý kablosuz 
çekim sayýmý:

Yakl. 1500 kez
* Ana flaþ patlamasý KAPALI olduðunda, AA/LR6 alkalin piller 

kullanýldýðýnda
Güç tasarrufu: Yakl. 90 sn. boþta kaldýktan sonra güç kapanýr

* Ýkincil ünite olarak ayarlandýðýnda: 60 dk.
* Radyo aktarýmlý kablosuz ana ünite ve baðlantýlý çekim 

ayarlandýðýnda: 5 dk.
Harici besleme: Kompakt Pil Paketi CP-E4 kullanýlabilir

Boyutlar: Yakl. 79,7 (G) x 142,9 (Y) x 125,4 (E) mm / 3,1 x 5,6 x 4,9 inç 
(tozdan ve sudan koruma koruma adaptörü hariç)

Aðýrlýk: Yakl. 425 g / 15,0 oz.
* Sadece Speedlite, piller hariç.
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Teknik Özellikler

Kýlavuz Numarasý (ISO 100)
Normal Flaþ (Tam Çýkýþ)/Hýzlý Flaþ
Flaþ Kapsamý (mm) 14 20 24 28 35 50
Normal Flaþ (Tam Çýkýþ) 15/49.2 26/85.3 28/91.9 30/98.4 36/118.1 42/137.8
Hýzlý Flaþ Manuel flaþýn 1/2 ila 1/6 oranýnda aynýsý

Flaþ Kapsamý (mm) 70 80 105 135 200
Normal Flaþ (Tam Çýkýþ) 50/164 53/173.9 58/190.3 59/193.6 60/196.9
Hýzlý Flaþ Manuel flaþýn 1/2 ila 1/6 oranýnda aynýsý

Manuel Flaþ

Flaþ Çýkýþý
Flaþ Kapsamý (mm)

14 20 24 28 35 50
  1/1 15/49.2 26/85.3 28/91.9 30/98.4 36/118.1 42/137.8
  1/2 10.6/34.8 18.4/60.4 19.8/65 21.2/69.6 25.5/83.7 29.7/97.4
  1/4 7.5/24.6 13/42.7 14/45.9 15/49.2 18/59.1 21/68.9
  1/8 5.3/17.4 9.2/30.2 9.9/32.5 10.6/34.8 12.7/41.7 14.8/48.6
1/16 3.8/12.5 6.5/21.3 7/23 7.5/24.6 9/29.5 10.5/34.4
1/32 2.7/8.9 4.6/15.1 4.9/16.1 5.3/17.4 6.4/21 7.4/24.3
1/64 1.9/6.2 3.3/10.8 3.5/11.5 3.8/12.5 4.5/14.8 5.3/17.4

1/128 1.3/4.3 2.3/7.5 2.5/8.2 2.7/8.9 3.2/10.5 3.7/12.1

Flaþ Çýkýþý
Flaþ Kapsamý (mm)

70 80 105 135 200
  1/1 50/164 53/173.9 58/190.3 59/193.6 60/196.9
  1/2 35.4/116.1 37.5/123 41/134.5 41.7/136.8 42.4/139.1
  1/4 25/82 26.5/86.9 29/95.1 29.5/96.8 30/98.4
  1/8 17.7/58.1 18.7/61.4 20.5/67.3 20.9/68.6 21.2/69.6
1/16 12.5/41 13.3/43.6 14.5/47.6 14.8/48.6 15/49.2
1/32 8.8/28.9 9.4/30.8 10.3/33.8 10.4/34.1 10.6/34.8
1/64 6.3/20.7 6.6/21.7 7.3/24 7.4/24.3 7.5/24.6

1/128 4.4/14.4 4.7/15.4 5.1/16.7 5.2/17.1 5.3/17.4
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Bu bölümde Speedlite 600EX-RT/600EX B Tipi fotoðraf makinesiyle 
(TTL otomatik flaþ destekli EOS video kamera) kullanýldýðýnda mevcut 
olan ve olmayan iþlevler belirtilir.
Speedlite 600EX-RT/600EX bir B Tipi fotoðraf makinesiyle otomatik 
flaþlý kullanýldýðýnda, Speedlite'ýn LCD panelinde <b> simgesi 
görüntülenir.

B Tipi fotoðraf makineleriyle kullanýlabilen iþlevler
TTL otomatik flaþ
Speedlite flaþ poz telafisi
FEB
Manuel flaþ
Stroboskopik flaþ
Ýkinci perde senkronu
Manuel harici flaþ ölçümü
Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
• Manuel flaþ
• Stroboskopik flaþ

B Tipi fotoðraf makinelerinde bulunmayan iþlevler
E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ
FE kilidi
Yüksek hýzda senkron
Otomatik harici flaþ ölçümü
Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
• Otomatik flaþlý çekim
• Flaþ oraný kontrolü
Modelleme flaþý

B Tipi Fotoðraf Makinesiyle 
Kullanýldýðýnda
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Bu aparat sývý damlacýklarýndan veya sýçramasýndan uzak tutulmalýdýr.
Piller güneþ ýþýðý, ateþ veya benzeri yüksek ýsý kaynaklarýna maruz 
býrakýlmamalýdýr.
Kuru pillerin þarj edilmemesi gerekir.

Sadece Avrupa Birliði (ve EEA):
Bu sembol, bu ürünün WEEE Direktifi (2002/96/EC) ve yerel yasal 
düzenlemeler uyarýnca þehir atýklarýyla birlikte elden 
çýkarýlamayacaðýný belirtir. Benzeri yeni bir ürün satýn alýndýðýnda 
bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) atýklarýnýn geri 
dönüþümü için belirlenen yetkili toplama noktasýna teslim edilerek 
elde çýkarýlmalýdýr. Atýklarýn keyfi deðerlendirilmesi sonucunda EEE 
ile iliþkili zararlý maddelerin çevreye ve insan saðlýðýna negatif 
etkileri oluþur. Ayný zamanda zararlý atýklarýn bilinçli yok edilmesi 
doðal kaynaklarýn dengeli kullanýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Atýk 
ekipmanýnýzý geri dönüþüm iþlemi için nereye býrakabileceðiniz 
hususunda daha fazla bilgi almak üzere lütfen belediyenize, atýk 
yetkililerine, onaylý WEEE þemasýna veya bölgenizin atýk elden 
çýkarma servisine müracaat edin. Zararlý atýklarýn bilinçli yok 
edilmesi doðal kaynaklarýn dengeli kullanýlmasýna yardýmcý 
olacaktýr. WEEE ürünlerinin teslim edilmesi ve geri dönüþümü 
hakkýnda daha fazla bilgi için lütfen þu adresi ziyaret edin: 
www.canon-europe.com/environment
(EEA: Norveç, Ýzlanda ve Liechtenstein)
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NOTLAR
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 Türkçe

■ 600EX-RT/ST-E3-RT için Kullanım Alanları ve Kısıtlamalar
● Speedlite 600EX-RT/ST-E3-RT aşağıdaki bölgelerde yerel radyo dalgası düzenlemeleriyle uyumludur. Lütfen bu ürünü belirtilmeyen 

alanlarda kullanmayın.

Brunei, Sri Lanka, Çin, Tayvan, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Macao, Filipinler, Singapur, Vietnam, Kanada, Amerika Birleşik 
Devletleri, Cayman Adaları, Kolombiya, Kostarika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Panama, Peru, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, 
Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Lübnan, Suudi Arabistan, Türkiye

● Aşağıda belirtilen eylemlerin cezai müeyyidesi olabilir. Aktarıcıyı parçalamak veya değiştirmeye çalışmak ya da üzerindeki tasdik 
etiketini sökmek.

● Aktarıcıyı, tıbbi ekipmanlar veya elektronik cihazlar gibi radyo dalgaları yayan diğer cihazlar yakınında kullanmayın. Aktarıcı, diğer 
cihazların çalışmasına engel olabilir.

FCC / IC GENELGESİ
Bu cihaz FCC Mevzuatı’nın 15. Madde’si ve IC Mevzuatı’nın RSS-Gen konusu ile uyumludur.
Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir;
(1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olmamalıdır, ve
(2) bu cihaz, istenmeyen işlemlerden kaynaklanan girişimler de dahil olmak üzere, her türlü girişimi kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman, test edilmiş ve FCC Mevzuatı'nın 15. maddesine göre B Sınıfı dijital cihazların sınırlandırmalarına uygun 
bulunmuştur.
Bu sınırlar, iç mekan kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, 
radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, telsiz 
iletişimlerinde zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, uygun bir kurulumda girişim meydana gelmeyeceğinin hiçbir garantisi 
yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon alışında, ekipmanın açılıp kapanmasıyla tespit edilebilen zararlı girişime neden 
olursa, kullanıcıya girişimi gidermek için aşağıda belirtilen bir veya daha fazla önlemi uygulaması önerilir:

● Alıcı antene yeniden yön verin veya anteni yeniden kurun.
● Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
● Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir fişe takın.
● Yardım için bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.

Bu aktarıcı, bu ürün için tasarlanan veya sağlanan Canon aksesuarları hariç, diğer antenler veya aktarıcılarla birlikte 
yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Kılavuzda aksi belirtilmediği takdirde ekipmanda herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayın. Böyle bir değişiklik veya 
düzenleme yapıldığı takdirde, ekipmanla işlem yapmayı durdurmanız gerekir.

Bu ürün FCC/IC radyasyona maruz kalma limitlerine uygun bulunmuş ve FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma Kılavuzu 
OET65 Ek C ve IC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma mevzuatının RSS-102 kriterlerini karşıladığı görülmüştür. Bu ekipman 
çok düşük seviyede RF enerjisi içerir. Özel soğurma oranı (SAR) testi gerekmeden düzenlemelere uygun olduğu kabul edilir.

Kanada Radyo Paraziti Düzenlemeleri
 B Sınıfı dijital aparat, Kanada’ya özgü ICES-003 ile uyumludur.

Flaşı kapatırken veya pilleri takarken, flaş resetlenebilir ve kısa bir süreyle renk filtresi sensörü (LED) yanıp sönebilir.
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	Giriþ
	Canon Speedlite 600EX-RT/600EX, Canon EOS fotoðraf makinelerine yönelik yüksek çýkýþlý, çok özellikli flaþ ünitesidir. E-TTL II, E-TTL ve TTL otomatik flaþ ve harici flaþ ölçüm sistemleriyle uyumludur. Speedlite, fotoðraf makinesini...
	600EX-RT'nin radyo aktarýmý veya optik aktarým kullanan bir kablosuz flaþlý çekim iþlevi donanýmýna sahip olduðunu bilmenizi isteriz. 600EX'de ise sadece optik aktarým kullanan bir kablosuz flaþlý çekim iþlevi donanýmý vardýr.
	600EX-RT'nin radyo aktarýmý veya optik aktarým kullanan bir kablosuz flaþlý çekim iþlevi donanýmýna sahip olduðunu bilmenizi isteriz. 600EX'de ise sadece optik aktarým kullanan bir kablosuz flaþlý çekim iþlevi donanýmý vardýr.
	Fotoðraf makinenizin kullaným kýlavuzuyla birlikte bu kullaným kýlavuzunu da okuyun.
	Speedlite’ý kullanmadan önce Speedlite iþlemlerini tanýmak için bu kullaným kýlavuzunu ve fotoðraf makinenizin kullaným kýlavuzunu okuyun.
	Speedlite’ý kullanmadan önce Speedlite iþlemlerini tanýmak için bu kullaným kýlavuzunu ve fotoðraf makinenizin kullaným kýlavuzunu okuyun.
	Speedlite’ý kullanmadan önce Speedlite iþlemlerini tanýmak için bu kullaným kýlavuzunu ve fotoðraf makinenizin kullaným kýlavuzunu okuyun.

	EOS dijital fotoðraf makinesiyle kullanma (Tip A fotoðraf makinesi)
	• Speedlite’ý kolay otomatik flaþlý çekim için týpký fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý gibi kullanabilirsiniz.

	EOS video kamerayla kullanma
	• E-TTL II ve E-TTL otomatik flaþ sistemleriyle (Tip A fotoðraf makinesi) uyumlu bir EOS video kamera ile kullanýrken, Speedlite’ýtýpký fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý gibi kolay otomatik flaþlý çekim için kullanabilirsiniz.
	• Speedlite'ý TTL otomatik flaþ sistemiyle (Tip A fotoðraf makinesi) uyumlu bir EOS video kamerayla kullanýrken, bkz. sayfa 115.


	• Speedlite'ý TTL otomatik flaþ sistemiyle (Tip A fotoðraf makinesi) uyumlu bir EOS video kamerayla kullanýrken, bkz. sayfa 115.
	* Bu kullaným kýlavuzunda Speedlite'ýn Tip A fotoðraf makinesi ile kullanýldýðý varsayýlýr.
	* Bu kullaným kýlavuzunda Speedlite'ýn Tip A fotoðraf makinesi ile kullanýldýðý varsayýlýr.
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	Bu Kýlavuzda Kullanýlan Kýsaltmalar
	Bu Kýlavuzda Kullanýlan Kýsaltmalar
	9 : Seçim kadranýný gösterir.
	8 : Seç/ayarla tuþunu gösterir.
	3/1/2 : Ýlgili tuþa bastýktan sonra 4 sn., 6 sn., 10 sn. veya 16 sn. etkin kalan iþlevleri gösterir.
	(p.**) : Daha fazla bilgi için baþvuru sayfasý numaralarý.
	: Çekim sorunlarýnýn önlenmesi için uyarýlar.
	: Ek bilgiler.
	: Ek bilgiler.
	: Ek bilgiler.
	Ýþleme baþlamadan önce hem fotoðraf makinesinin hem de Speedlite’ýn açma/kapama düðmesinin <K> konumuna ayarlandýðý varsayýlýr.
	Ýþleme baþlamadan önce hem fotoðraf makinesinin hem de Speedlite’ýn açma/kapama düðmesinin <K> konumuna ayarlandýðý varsayýlýr.

	Metinde tuþlarý, kadranlarý ve sembolleri belirtmek için kullanýlan simgeler, fotoðraf makinesi ve Speedlite üzerindeki simgelerle eþleþir.
	Metinde tuþlarý, kadranlarý ve sembolleri belirtmek için kullanýlan simgeler, fotoðraf makinesi ve Speedlite üzerindeki simgelerle eþleþir.

	Ýþlem baþlamadan önce fotoðraf makinesinin menüsü ve Özel Ýþlevleri ile Speedlite'ýn Özel Ýþlevleri ve Kiþisel Ýþlevleri'nin varsayýlan ayarlarýndan olduðu varsayýlýr.
	Ýþlem baþlamadan önce fotoðraf makinesinin menüsü ve Özel Ýþlevleri ile Speedlite'ýn Özel Ýþlevleri ve Kiþisel Ýþlevleri'nin varsayýlan ayarlarýndan olduðu varsayýlýr.

	Tüm deðerler dört adet AA/LR6 alkalin pil kullanýmýna ve Canon’un test standartlarýna göre elde edilmiþtir.
	Tüm deðerler dört adet AA/LR6 alkalin pil kullanýmýna ve Canon’un test standartlarýna göre elde edilmiþtir.

	Açýklayýcý olmasý için kullanýlan illüstrasyonlarda Speedlite 600EX- RT kullanýlmýþtýr.
	Açýklayýcý olmasý için kullanýlan illüstrasyonlarda Speedlite 600EX- RT kullanýlmýþtýr.
	Açýklayýcý olmasý için kullanýlan illüstrasyonlarda Speedlite 600EX- RT kullanýlmýþtýr.
	Açýklayýcý olmasý için kullanýlan illüstrasyonlarda Speedlite 600EX- RT kullanýlmýþtýr.
	1



	Flaþ hazýrlýklarý ve basit flaþlý çekim
	Flaþ hazýrlýklarý ve basit flaþlý çekim
	2


	Flaþlý çekim iþlevleri kullanýlarak ileri düzeyde çekim
	Flaþlý çekim iþlevleri kullanýlarak ileri düzeyde çekim
	3


	Flaþ iþlevlerini fotoðraf makinesinin menü ekranýndan ayarlama
	Flaþ iþlevlerini fotoðraf makinesinin menü ekranýndan ayarlama
	4


	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	5


	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	6


	Özel Ýþlevler ve Kiþisel Ýþlevlerle Özelleþtirme
	Özel Ýþlevler ve Kiþisel Ýþlevlerle Özelleþtirme
	7


	Sistem haritasý, SSS, tip A fotoðraf makinesiyle kullanma


	A314_01
	1
	Baþlangýç ve Temel Ýþlemler
	Bu bölümde, flaþlý çekime ve temel çekim iþlemlerine baþlamadan önce yapýlmasý gereken hazýrlýklar anlatýlýr.
	Bu bölümde, flaþlý çekime ve temel çekim iþlemlerine baþlamadan önce yapýlmasý gereken hazýrlýklar anlatýlýr.
	Aþýrý ýsýnma nedeniyle þekil bozulmalarýný ve arýzalanmalarý önlemek için 20 flaþtan daha fazla sürekli flaþ patlatmayýn. 20 sürekli flaþ patlamasýndan sonra flaþý en az 10 dakika dinlendirin.
	Aþýrý ýsýnma nedeniyle þekil bozulmalarýný ve arýzalanmalarý önlemek için 20 flaþtan daha fazla sürekli flaþ patlatmayýn. 20 sürekli flaþ patlamasýndan sonra flaþý en az 10 dakika dinlendirin.

	20 kez sürekli flaþ patlatýr ve sonra kýsa aralýklarla tekrar üst üste flaþ patlatýrsanýz, güvenlik iþlevi devreye girebilir ve flaþýn patlamasýný kýsýtlayabilir. Flaþ patlamasý kýsýtlandýðýnda, döngü süresi otomatik olara...
	20 kez sürekli flaþ patlatýr ve sonra kýsa aralýklarla tekrar üst üste flaþ patlatýrsanýz, güvenlik iþlevi devreye girebilir ve flaþýn patlamasýný kýsýtlayabilir. Flaþ patlamasý kýsýtlandýðýnda, döngü süresi otomatik olara...

	Ayrýntýlar için bkz s. 106, “Sýcaklýk Artýþý Nedeniyle Flaþ Patlamasýnýn Kýsýtlanmasý".
	Ayrýntýlar için bkz s. 106, “Sýcaklýk Artýþý Nedeniyle Flaþ Patlamasýnýn Kýsýtlanmasý".




	Pillerin Takýlmasý
	Dört adet AA/LR6 pili takýn.
	1
	2
	3

	3
	Yeni AA/LR6 alkalin piller ve Canon’un test standartlarý esas alýnmýþtýr.
	Hýzlý Flaþ iþlevi, flaþ tam þarj olmadan flaþlý çekim yapýlabilmesini saðlar (s.16).
	Hýzlý Flaþ iþlevi, flaþ tam þarj olmadan flaþlý çekim yapýlabilmesini saðlar (s.16).

	AA/LR6 pillerden farklý tipte alkalin pillerin kullanýlmasý, pil kontaklarýnýn farklý biçimi nedeniyle yanlýþ pil temasýna neden olabilir.
	Sürekli flaþ patlattýktan sonra pilleri deðiþtirirseniz, piller ýsýnmýþ olduðu için dikkatli olmanýz gerekir.

	Sürekli flaþ patlattýktan sonra pilleri deðiþtirirseniz, piller ýsýnmýþ olduðu için dikkatli olmanýz gerekir.
	Sürekli flaþ patlattýktan sonra pilleri deðiþtirirseniz, piller ýsýnmýþ olduðu için dikkatli olmanýz gerekir.
	<!> simgesi görüntülendiðinde pilleri yenisiyle deðiþtirin.
	Ayný markanýn dört pillik yeni bir setini kullanýn. Pilleri deðiþtirirken dört pili de ayný anda deðiþtirin.
	AA/LR6 þarj edilebilir Ni-MH veya lityum piller kullanýlabilir.
	AA/LR6 þarj edilebilir Ni-MH veya lityum piller kullanýlabilir.



	Flaþýn Takýlmasý ve Çýkarýlmasý
	1
	2
	Selektör ve ekran panelinin parçalý illüstrasyonu (flaþ modu)
	3

	Selektör ve ekran panelinin parçalý illüstrasyonu (flaþ modu)
	Selektör ve ekran panelinin parçalý illüstrasyonu (flaþ modu)


	Cihaz Gücünü Açma
	Cihaz Gücünü Açma
	1
	2
	2
	2

	Flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yanarken (flaþ tam þarj olmadan önce) Hýzlý Flaþ iþlevi flaþ çekim yapýlabilmesini saðlar.
	Tam çýkýþ için kýlavuz numarasý 1/2 ila 1/6 arasýndakilerdir ancak daha kýsa bir çekim mesafesinden daha hýzlý döngü süresiyle çekim yapmak daha iyidir.
	Sürücü modunu tek çekim olarak ayarlayýn. Sürekli çekim, FEB, manuel flaþ veya stroboskopik flaþ ayarlandýðýnda Hýzlý Flaþ kullanýlamaz.
	Sürücü modunu tek çekim olarak ayarlayýn. Sürekli çekim, FEB, manuel flaþ veya stroboskopik flaþ ayarlandýðýnda Hýzlý Flaþ kullanýlamaz.
	Sürücü modunu tek çekim olarak ayarlayýn. Sürekli çekim, FEB, manuel flaþ veya stroboskopik flaþ ayarlandýðýnda Hýzlý Flaþ kullanýlamaz.

	Pil gücünden tasarruf edilmesi için, flaþýn kullanýlmadan býrakýldýðý yaklaþýk 90 saniye sonrasýnda flaþ gücü otomatik olarak kapanýr. Speedlite'ý yeniden açmak için, fotoðraf makinesinin deklanþör tuþuna yarým basýn veya d...
	Radyo aktarýmlý kablosuz ana flaþlý çekim (s.59) veya baðlantýlý çekim (s.73) sýrasýnda, otomatik kapanma süresi 5 dakikadýr.
	Radyo aktarýmlý kablosuz ana flaþlý çekim (s.59) veya baðlantýlý çekim (s.73) sýrasýnda, otomatik kapanma süresi 5 dakikadýr.
	Radyo aktarýmlý kablosuz ana flaþlý çekim (s.59) veya baðlantýlý çekim (s.73) sýrasýnda, otomatik kapanma süresi 5 dakikadýr.
	Radyo aktarýmlý kablosuz ana flaþlý çekim (s.59) veya baðlantýlý çekim (s.73) sýrasýnda, otomatik kapanma süresi 5 dakikadýr.
	Açma/kapama düðmesini <a> konumuna ayarlayarak, flaþ tuþunu ve kadran iþlemlerini devre dýþý býrakabilirsiniz. Bu iþlevi, yapmýþ olduðunuz flaþ ayarlarýnýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesini önlemek amacýyla kullanýn.
	Bir tuþla veya kadranla iþlem yaparsanýz, LCD panelde <LOCKED> (KÝLÝTLÝ) uyarýsý görüntülenir (iþlev tuþlarý 1 ila 4 üzerinde görüntülenen <[> ve <@> gibi iþlevler görüntülenmez).
	Bir tuþla veya kadranla iþlem yaparsanýz, LCD panelde <LOCKED> (KÝLÝTLÝ) uyarýsý görüntülenir (iþlev tuþlarý 1 ila 4 üzerinde görüntülenen <[> ve <@> gibi iþlevler görüntülenmez).
	Bir tuþla veya kadranla iþlem yaparsanýz, LCD panelde <LOCKED> (KÝLÝTLÝ) uyarýsý görüntülenir (iþlev tuþlarý 1 ila 4 üzerinde görüntülenen <[> ve <@> gibi iþlevler görüntülenmez).

	Bir tuþla veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel yaklaþýk 12 saniye boyunca aydýnlanýr. Bir iþlevi ayarlarken, ayar tamamlanana kadar ekran aydýnlýk kalýr.
	Normal flaþlý çekim, kablosuz ana flaþlý çekim ve ana baðlantýlý çekim sýrasýnda LCD paneli yeþil renkte aydýnlanýr. Speedlite ikincil ünite olarak kullanýlýrsa turuncu renkte aydýnlanýr.
	Normal flaþlý çekim, kablosuz ana flaþlý çekim ve ana baðlantýlý çekim sýrasýnda LCD paneli yeþil renkte aydýnlanýr. Speedlite ikincil ünite olarak kullanýlýrsa turuncu renkte aydýnlanýr.
	Fotoðraf makinesinin 3/1/2 zamanlayýcýsý çalýþýrken deneme flaþýný kullanamazsýnýz.
	Makine gücü otomatik olarak kapatýlsa bile flaþ ayarlarý saklanýr. Pilleri deðiþtirirken ayarlarýn korunmasýný istiyorsanýz, açma/kapama düðmesine basarak makineyi kapatma, pilleri çýkarma ve takma iþlemlerini 1 dk. içinde gerçekl...
	Sürekli flaþlý çekim nedeniyle flaþ sýcaklýðý yükseldiðinde, otomatik kapanmaya geçiþ süresi uzayabilir.
	Açma/kapama düðmesi <a> konumundayken bir deneme flaþý patlatabilirsiniz. Ayrýca, bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel aydýnlanýr.
	Speedlite tam þarj olduðunda bir bip sesi duyulacak þekilde ayar yapabilirsiniz (C.Fn-20/s. 99).
	Sürekli çekim sýrasýnda flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yandýðýnda (Hýzlý) flaþýn patlamasýný saðlayabilirsiniz (C.Fn-06/s.97).
	Otomatik kapanma devre dýþý býrakýlabilir (C.Fn-01/s. 95).
	LCD panelinin aydýnlýk kalmasýnýn süresini ayarlayabilirsiniz (C.Fn-22/s. 100).
	LCD panel aydýnlanmasýnýn rengini deðiþtirebilirsiniz (P.Fn-02 ila 04/s. 101).



	Tam Otomatik Flaþlý Çekim
	Fotoðraf makinesinin çekim modunu <V> (Program AE) veya Tam otomatik olarak ayarladýðýnýzda, E-TTL II/E-TTL tam otomatik flaþ modunda çekim yapabilirsiniz.
	1

	1
	2
	3

	Selektör ve ekran panelinin parçalý illüstrasyonu (flaþ modu)
	Selektör ve ekran panelinin parçalý illüstrasyonu (flaþ modu)
	E-TTL II otomatik flaþ sistemini destekleyen bir fotoðraf makinesine takýldýðýnda bile LCD ekranda <a> simgesi görüntülenir.
	Flaþ pozu doðrulama lambasý yanmýyorsa veya fotoðraf makinesinin LCD monitöründen görüntü kontrolü yaparken konu karanlýk (düþük pozlu) çýkýyorsa, konuya biraz daha yaklaþýn ve tekrar çekim yapýn. Bir dijital fotoðraf makinesi ...
	“Tam Otomatik” <A>, <1> ve <C> çekim modlarýný belirtir.


	Çekim Modlarýnda E-TTL II ve E-TTL Otomatik Flaþý Kullanma
	Fotoðraf makinesinin çekim modunu <X> (Enstantane öncelikli AE), <W> (Diyafram öncelikli AE) veya <q> (Manuel poz) olarak ayarlayýn ve E-TTL II/E-TTL otomatik flaþý kullanýn.
	Fotoðraf makinesinin çekim modunu <X> (Enstantane öncelikli AE), <W> (Diyafram öncelikli AE) veya <q> (Manuel poz) olarak ayarlayýn ve E-TTL II/E-TTL otomatik flaþý kullanýn.
	Diyafram göstergesi yanýp sönerse bu, arka plan pozunu düþük veya yüksek pozlu olduðunu belirtir. Diyafram göstergesi yanýp sönmeyi durdurana kadar enstantane hýzýný ayarlayýn.
	Düþük aydýnlatmalý sahnelerde düþük bir enstantane hýzý kullanýlacaðý için bir tripod kullanmanýz önerilir.
	Enstantane göstergesi yanýp sönerse bu, arka plan pozunu düþük veya yüksek pozlu olduðunu belirtir. Enstantane göstergesi yanýp sönmeyi durdurana kadar diyaframý ayarlayýn.
	<Z> veya <Y> çekim modunu kullanýrsanýz, elde edeceðiniz sonuç <V> (Program AE) modunu kullanmakla aynýdýr.

	<Z> veya <Y> çekim modunu kullanýrsanýz, elde edeceðiniz sonuç <V> (Program AE) modunu kullanmakla aynýdýr.
	1/X sn. fotoðraf makinesinin maksimum flaþ senkron hýzýdýr.

	1/X sn. fotoðraf makinesinin maksimum flaþ senkron hýzýdýr.
	1/X sn. fotoðraf makinesinin maksimum flaþ senkron hýzýdýr.
	EOS dijital fotoðraf makinelerinde üç görüntü sensörü boyutu vardýr ve takýlan lensin etkin odan menzili modele baðlý olarak deðiþir. Bu flaþ tüm EOS dijital fotoðraf makinelerinin görüntü sensörü boyutunu otomatik olarak tanýr...
	Desteklenen bir fotoðraf makinesine takýldýðýnda LCD panelde <S> simgesi görüntülenir.
	Desteklenen bir fotoðraf makinesine takýldýðýnda LCD panelde <S> simgesi görüntülenir.
	Desteklenen bir fotoðraf makinesine takýldýðýnda LCD panelde <S> simgesi görüntülenir.
	Desteklenen bir fotoðraf makinesine takýldýðýnda LCD panelde <S> simgesi görüntülenir.

	Bu iþlev, flaþ patladýðýnda renk sýcaklýðý bilgilerini EOS dijital fotoðraf makinesine aktararak flaþlý çekim sýrasýnda beyaz ayarýný optimize eder. Fotoðraf makinesinin beyaz ayarýný <A> veya <Q> olarak ayarlarsanýz, bu iþlev o...
	Makinenizin bu iþlevler uyumlu olup olmadýðýný görmek için fotoðraf makinesi kullaným kýlavuzunun Özellikler bölümüne bakýn.
	Makinenizin bu iþlevler uyumlu olup olmadýðýný görmek için fotoðraf makinesi kullaným kýlavuzunun Özellikler bölümüne bakýn.

	Düþük aydýnlatma altýnda otomatik odaklanmayla odaklanma gerçekleþmezse ve kontrast düþük olursa, yerleþik AF yardýmcý ýþýðý otomatik olarak etkin hale gelerek odaklanmaya yardýmcý olur. 600EX-RT/ 600EX modellerindeki AF yardýmc...



	A314_02
	2
	Geliþtirilmiþ Flaþlý Çekim
	Geliþtirilmiþ Flaþlý Çekim
	Bu bölümde flaþ iþlevleri kullanýlarak ileri düzeyde çekim iþlemlerinin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr.
	Bu bölümde flaþ iþlevleri kullanýlarak ileri düzeyde çekim iþlemlerinin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr.


	f Flaþ Poz Telafisi
	Aynen normal poz telafisinde olduðu gibi, flaþ için poz telafisi ayarý yapabilirsiniz. Flaþ poz telafisi miktarý 1/3 duraklý artýþlarla ±3 aralýðýnda ayarlanabilir.
	1
	2
	2
	Genel olarak parlak konular için yüksek poz telafisi ve karanlýk konular için düþük poz telafisi kullanýn.
	Fotoðraf makinesinin poz telafisi ½ duraklý artýþa ayarlanýrsa, flaþ poz telafisi miktarý da ±3 aralýðýnda 1/2 duraklý olur.
	Hem fotoðraf makinesi hem de flaþ üzerinde flaþ poz telafisi ayarlanýrsa flaþ üzerindeki ayara öncelik tanýnýr.
	Flaþ poz telafisi miktarý tuþa (C.Fn-13/s.99) basmaya gerek olmadan doðrudan <9> ile de ayarlanabilir.
	Flaþ poz telafisi miktarý tuþa (C.Fn-13/s.99) basmaya gerek olmadan doðrudan <9> ile de ayarlanabilir.



	g FEB
	Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþirken üç çekim yapabilirsiniz. Buna FEB (Flaþ Pozu Braketleme) denir. Ayarlanabilir aralýk 1/3 duraklý artýþlarla ±3'tür.
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	Üç çekimden sonra FEB otomatik olarak iptal edilir.
	FEB ile çekim yapmadan önce, fotoðraf makinesinin sürücü modunu tek çekime getirmeniz ve flaþ döngüsü gerçekleþtiðinden emin olmanýz önerilir.
	FEB'i flaþ poz telafisi veya FE kilidiyle birlikte kullanabilirsiniz.
	Fotoðraf makinesinin poz telafisi ½ duraklý artýþa ayarlanýrsa, flaþ poz telafisi miktarý da ±3 aralýðýnda 1/2 duraklý olur.
	FEB'i üç çekim yapýldýktan sonra etkin kalacak þekilde ayarlayabilirsiniz (C.Fn-03/s.96).
	FEB çekim sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz (C.Fn-04/s.96).


	7: FE Kilidi
	FE (Faþ Pozu) kilidi, sahnenin herhangi bir parçasý için doðru flaþ poz ayarýna kilitlenir.
	LCD panelde <a> simgesi görüntülenirken, fotoðraf makinesinin <B> tuþuna basýn. <B> tuþu bulunmayan fotoðraf makinelerinde <7> veya <P> (AE kilidi) tuþuna basýn.
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	FE kilidi uygulandýðýnda doðru bir poz elde edilemezse, vizörde <Q> simgesi yanýp söner. Konuya yakýnlaþýn, diyaframý açýn ve tekrar FE kilidi iþlemi gerçekleþtirin. Ayrýca, bir dijital fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda ISO hýz...
	Hedef konu vizörde çok küçükse, FE kilidi çok etkili olmayabilir.
	Hedef konu vizörde çok küçükse, FE kilidi çok etkili olmayabilir.



	c Yüksek Hýzda Senkron
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.

	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Yüksek hýzda senkron ile tüm enstantane hýzlarýyla flaþ senkronizasyonu yapýlabilir. Bu, dolgu flaþý konu portreleri için diyafram önceliði kullanmak istediðinizde kullanýþlýdýr.
	Fotoðraf makinesinin maksimum flaþ senkron hýzýna eþit veya daha yüksek bir enstantane hýzý seçildiðinde, vizörde <F> simgesi görüntülenmez.
	Normal flaþlý çekime geri dönmek için iþlev tuþu 4'e <Y> basarak <c> simgesini kapatýn.
	Stroboskopik flaþ sýrasýnda yüksek hýzda senkron kullanýlamaz.
	E-TTL uyumlu ve 2011 tarihinden sonra üretilen EOS fotoðraf makineleriyle flaþlý çekim yaparken, radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekimde yüksek hýzda flaþ kullanmak mümkün deðildir (s.51).
	Yüksek hýzda senkronla, enstantane hýzý arttýkça daha kýsa bir flaþ menzili elde edilir. Etkin flaþ menzilini LCD panel üzerinde kontrol edin.


	r Ýkinci Perde Senkronu
	Düþük enstantane hýzýyla ve ikinci perde senkronuyla çekim yapýldýðýnda taþýt ýþýklarý gibi hareketli ýþýk kaynaklarýnýn izi doðal bir görünümde elde edilebilir. Flaþ, pozlama tamamlandýktan (deklanþör perdesi kapandýkta...
	Düþük enstantane hýzýyla ve ikinci perde senkronuyla çekim yapýldýðýnda taþýt ýþýklarý gibi hareketli ýþýk kaynaklarýnýn izi doðal bir görünümde elde edilebilir. Flaþ, pozlama tamamlandýktan (deklanþör perdesi kapandýkta...
	Düþük enstantane hýzýyla ve ikinci perde senkronuyla çekim yapýldýðýnda taþýt ýþýklarý gibi hareketli ýþýk kaynaklarýnýn izi doðal bir görünümde elde edilebilir. Flaþ, pozlama tamamlandýktan (deklanþör perdesi kapandýkta...
	Düþük enstantane hýzýyla ve ikinci perde senkronuyla çekim yapýldýðýnda taþýt ýþýklarý gibi hareketli ýþýk kaynaklarýnýn izi doðal bir görünümde elde edilebilir. Flaþ, pozlama tamamlandýktan (deklanþör perdesi kapandýkta...
	Ýkinci perde senkronu, fotoðraf makinesinin çekim modu “buLb” olarak ayarlandýðýnda iyi çalýþýr.
	Normal flaþlý çekime geri dönmek için iþlev tuþu 4'e <Y> basarak <r> simgesini kapatýn.
	Flaþ modu <a> olarak ayarlanýrsa flaþ iki kez patlar. Ýlk flaþ, flaþ çýkýþýnýn belirlenmesine yarayan ön flaþtýr. Bu bir arýza deðildir.
	Kablosuz flaþlý çekim yapýlýrsa ikinci perde senkronu kullanýlamaz.
	Kablosuz flaþlý çekim yapýlýrsa ikinci perde senkronu kullanýlamaz.



	Yansýma
	Yansýma
	Flaþ kafasýný bir duvara veya tavana çevirirseniz, flaþ konuyu aydýnlatmadan önce yüzeyde yansýma yapar. Bu, daha doðal görünümlü bir çekimin elde edilmesi için konu arkasýndaki gölgeleri yumuþatabilir. Buna yansýma flaþý denir.
	Flaþ kafasýný bir duvara veya tavana çevirirseniz, flaþ konuyu aydýnlatmadan önce yüzeyde yansýma yapar. Bu, daha doðal görünümlü bir çekimin elde edilmesi için konu arkasýndaki gölgeleri yumuþatabilir. Buna yansýma flaþý denir.
	<z> tuþuna gösterildiði gibi basarken flaþ kafasýný döndürebilirsiniz (yansýtabilirsiniz). Yansýma çekimi sýrasýnda LCD paneldeki flaþ simgesi <m> ile deðiþir.
	Flaþ kapsamý <L> (otomatik) (s.29) ayarlandýðýna flaþ kafasý çevrilirse, flaþ kapsamý 50 mm'de sabitlenir ve LCD panelde <---> simgesi görüntülenir.
	Flaþ çýkýþý manuel olarak da ayarlanabilir (s.29).

	Flaþ çýkýþý manuel olarak da ayarlanabilir (s.29).
	Flaþ çýkýþý manuel olarak da ayarlanabilir (s.29).
	Duvar veya tavan çok uzaktaysa, yansýma flaþý çok zayýf olabilir ve düþük pozlu sonuç alýnabilir.
	Resim karanlýk çýkýyorsa veya flaþ pozu doðrulama lambasý yanmýyorsa, daha geniþ bir diyafram açýklýðý (daha küçük f/deðeri) kullanýn ve tekrar deneyin. Dijital fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda ISO hýzý da artýrýlabilir.
	Yansýtmanýn yüksek olmasý için duvar veya tavan düz beyaz olmalýdýr. Yansýma yüzeyi beyaz deðilse, resimde renk daðýlmasý görülebilir.

	Yansýtmanýn yüksek olmasý için duvar veya tavan düz beyaz olmalýdýr. Yansýma yüzeyi beyaz deðilse, resimde renk daðýlmasý görülebilir.
	Yansýtmanýn yüksek olmasý için duvar veya tavan düz beyaz olmalýdýr. Yansýma yüzeyi beyaz deðilse, resimde renk daðýlmasý görülebilir.
	Iþýk yansýtma panelini kullandýðýnýzda, kiþi gözünde ýþýðý yansýtabilir ve daha canlý bir ifade elde edebilirsiniz.
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	Flaþ kafasýný öne ve 90° yukarý doðru konumlandýrýn. Flaþ kafasý sola veya saða doðru çevrildiðinde, yansýma ýþýðý etkili olmaz.
	Kiþi gözündeki ýþýk yansýmasýný etkili bir þekilde yakalamak için konuyu 1,5 mesafeden çekin.


	Kiþi gözündeki ýþýk yansýmasýný etkili bir þekilde yakalamak için konuyu 1,5 mesafeden çekin.
	Kiþi gözündeki ýþýk yansýmasýný etkili bir þekilde yakalamak için konuyu 1,5 mesafeden çekin.
	Kiþi gözündeki ýþýk yansýmasýný etkili bir þekilde yakalamak için konuyu 1,5 mesafeden çekin.

	Kiþi gözündeki ýþýk yansýmasýný etkili bir þekilde yakalamak için konuyu 1,5 mesafeden çekin.


	e: Flaþ Kapsamý Ayarý
	Flaþ kapsamý ayarlarý olarak “Otomatik” ve “Manuel” ayarlar kullanýlabilir. Otomatik ayarda, flaþ kapsamý çekim lensinin odaklanma uzunluðuna göre flaþ kapsamý otomatik olarak ayarlanýr. Manuel ayarda, 20 ila 200 mm aralýðýnda ...
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	Flaþ kapsamý manuel seçeneðine ayarlandýðýnda, çekim yaptýðýnýz görüþ açýsýndan daha geniþ bir flaþ kapsamý ayarý yaparak resmin kenarlarýnýn karanlýk çýkmasýný önleyin.
	Odak uzunluðu 20 mm'den daha düþük bir lens takýldýðýnda, LCD panelde <O> uyarýsý görüntülenir. Full-frame'den daha küçük bir görüntü sensörü boyutuna sahip bir fotoðraf makinesi kullanýrken, gerçek görüþ açýsý 20 mm len...
	Fotoðraf makinesiyle ve Speedlite'ýn PC terminaline piyasadan temin edilen bir senk kablosu takýlýyken çekim yapýlýrken, flaþ kapsamýný manuel olarak ayarlayýn.
	Fotoðraf makinesiyle ve Speedlite'ýn PC terminaline piyasadan temin edilen bir senk kablosu takýlýyken çekim yapýlýrken, flaþ kapsamýný manuel olarak ayarlayýn.
	Flaþýn yerleþik geniþ paneliyle birlikte kullanýrken, 14 mm'ye kadar ultra geniþ açýlý lenslerle flaþlý çekim yapabilirsiniz.
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	EF15mm f/2.8 Balýkgözü ve EF8-15mm f/4L Balýkgözü USM görüþ açýlarý desteklenmez.
	Geniþ panel kullanýlýrken flaþ kapsamý ayarý yapýlamaz.
	Geniþ panel kullanýlýrken flaþ kapsamý ayarý yapýlamaz.

	Düþük pozlama görülürse, yansýma çekiminde geniþ panel kullanýlýrken LCD panelde <N> uyarýsý görüntülenir.
	Geniþ paneli dikkatle çekin. Aþýrý zorlamak geniþ panelin çýkmasýna neden olabilir.



	q: Manuel Flaþ
	Flaþ çýkýþýný 1/3 duraklý artýþlarla 1/128’lük güçten 1/1 tam çýkýþa geçirebilirsiniz.
	Doðru flaþ pozunu elde etmek için gerekli olan flaþ çýkýþýný belirlemek için elde tutulan bir flaþ ölçer kullanýn. Fotoðraf makinesinin çekim modunu <W> veya <q> olarak ayarlamanýz önerilir.
	Doðru flaþ pozunu elde etmek için gerekli olan flaþ çýkýþýný belirlemek için elde tutulan bir flaþ ölçer kullanýn. Fotoðraf makinesinin çekim modunu <W> veya <q> olarak ayarlamanýz önerilir.
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	Speedlite bir EOS-1D serisi fotoðraf makinesiyle kullanýldýðýnda, flaþ poz seviyesini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu konuya yakýn mesafeden çekim yapýldýðýndan kullanýþlýdýr. Piyasadan temin edebileceðiniz %18'lik bir gri ka...
	1 Fotoðraf makinesi ve Speedlite ayarlarýný yapýn.
	Fotoðraf makinesinin çekim modunu <q> veya <W> olarak ayarlamanýz önerilir.
	Speedlite’ýn flaþ modunu <q> konumuna ayarlayýn.
	Speedlite’ýn flaþ modunu <q> konumuna ayarlayýn.


	2 Konuya odaklanýn.
	Manuel olarak odaklanýn.
	Manuel olarak odaklanýn.


	3 %18’lik bir gri kart ayarlayýn.
	Gri kartý konu konumuna ayarlayýn.
	Vizörde, merkezdeki tüm spot ölçüm dairesi gri kartý kuþatmalýdýr.
	Vizörde, merkezdeki tüm spot ölçüm dairesi gri kartý kuþatmalýdýr.


	4 <B> veya <7> tuþuna basýn. (2)
	Speedlite bir ön flaþ patlatýr ve doðru flaþ çýkýþý için gerekli flaþ çýkýþý bellekte saklanýr.
	Vizörün sað tarafýnda, poz seviye göstergesi standart poz için flaþ pozu seviyesini görüntüler.
	Vizörün sað tarafýnda, poz seviye göstergesi standart poz için flaþ pozu seviyesini görüntüler.


	5 Flaþ poz seviyesini ayarlayýn.
	Speedlite’ýn manuel flaþ seviyesini ve diyaframý ayarlayýn ve böylece flaþ poz seviyesinin standart poz indeksi ile eþleþmesini saðlayýn.
	Speedlite’ýn manuel flaþ seviyesini ve diyaframý ayarlayýn ve böylece flaþ poz seviyesinin standart poz indeksi ile eþleþmesini saðlayýn.


	6 Resmi çekin.
	Gri kartý kaldýrýn ve resmi çekin.
	Gri kartý kaldýrýn ve resmi çekin.
	Gri kartý kaldýrýn ve resmi çekin.




	?: Stroboskopik Flaþ
	Düþük bir enstantane hýzýyla stroboskopik flaþ kullanýrken, stop-motion resimlere benzer þekilde tek bir resimde birden fazla peþ peþe hareket çekebilirsiniz.
	Stroboskopik flaþta flaþ çýkýþýný, flaþ sayýsýný ve flaþ frekansýný (saniyedeki flaþ sayýsý = Hz) ayarlayýn. Maksimum sayýda sürekli flaþ için bkz. 35.
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	Stroboskopik flaþta, deklanþörün sürekli flaþ sonuna kadar açýk kaldýðýndan emin olmak için fotoðraf makinesini aþaðýdaki denkleme göre hesaplanan bir enstantane hýzýna ayarlayýn.
	Flaþ sayýsý ÷ flaþ frekansý = enstantane hýzý
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.
	Örneðin, flaþ sayýsý 10 (kez) ve flaþ frekansý 5 (Hz) olarak ayarlanmýþsa, enstantane hýzýný 2 sn. veya daha uzun ayarlayýn.

	Flaþ kafasýnýn aþýrý ýsýnma nedeniyle düþmemesi veya hasar görmemesi için, stroboskopik flaþla 10 kereden daha fazla üst üste çekim yapmayýn. 10 kez çekim yaptýktan sonra flaþý en az 15 dakika dinlendirin.
	Peþ peþe 10 kezden daha fazla çekim yaparsanýz, güvenlik iþlevi etkinleþebilir ve flaþ patlamasýný kýsýtlayabilir. Bu durumda flaþý en az 15 dakika dinlendirin.
	Peþ peþe 10 kezden daha fazla çekim yaparsanýz, güvenlik iþlevi etkinleþebilir ve flaþ patlamasýný kýsýtlayabilir. Bu durumda flaþý en az 15 dakika dinlendirin.

	Stroboskopik flaþ koyu renkli bir arka planla çok yansýmalý konu kombinasyonunda en etkili sonuçlarý üretir.
	Tripod kullanýlýrsa, uzaktan kumanda düðmesi ve harici güç kaynaðý önerilir.
	Stroboskopik flaþ 1/1 veya 1/2 güçte flaþla kullanýlamaz.
	Stroboskopik flaþ, fotoðraf makinesinin çekim modu “buLb” olarak ayarlandýðýnda da iyi çalýþýr.
	Flaþ sayýsý “---” olarak görüntülendiðinde, deklanþör kapanana veya þarj tükenene kadar flaþ sürekli olarak patlar. Maksimum sürekli flaþ sayýsý bir sonraki sayfada yer alan tabloda görüntülenir.


	Flaþ sayýsý “---” olarak görüntülendiðinde, deklanþör kapanana veya þarj tükenene kadar flaþ sürekli olarak patlar. Maksimum sürekli flaþ sayýsý bir sonraki sayfada yer alan tabloda görüntülenir.
	Flaþ sayýsý “---” olarak görüntülendiðinde, deklanþör kapanana veya þarj tükenene kadar flaþ sürekli olarak patlar. Maksimum sürekli flaþ sayýsý bir sonraki sayfada yer alan tabloda görüntülenir.
	Flaþ sayýsý “---” olarak görüntülendiðinde, deklanþör kapanana veya þarj tükenene kadar flaþ sürekli olarak patlar. Maksimum sürekli flaþ sayýsý bir sonraki sayfada yer alan tabloda görüntülenir.
	Flaþ sayýsý “---” (çubuk gösterimi) olarak görüntülendiðinde, tablolarda gösterilen maksimum flaþ sayýsýna eriþilmiþ olur.
	Flaþ sayýsý “---” (çubuk gösterimi) olarak görüntülendiðinde, tablolarda gösterilen maksimum flaþ sayýsýna eriþilmiþ olur.

	1 - 199 Hz
	1 - 199 Hz

	250 - 500 Hz
	250 - 500 Hz



	//.: Flaþ Harici Ölçümü
	Speedlite’ýn yerleþik flaþ ölçümü sensörü konudan yansýtýlan flaþý gerçek zamanlý olarak ölçer ve standart poz elde edildiðinde flaþý durdurur.
	2007 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleriyle “otomatik harici flaþ ölçümü” kullanýlabilir. Tüm EOS fotoðraf makinelerinde “manuel harici flaþ ölçümü” kullanýlabilir.
	2007 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleriyle “otomatik harici flaþ ölçümü” kullanýlabilir. Tüm EOS fotoðraf makinelerinde “manuel harici flaþ ölçümü” kullanýlabilir.

	Bu sizin otomatik flaþlý çekim yapabilmenizi saðlar. Flaþ çýkýþý fotoðraf makinesinden ayarlanan ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.
	Bu sizin otomatik flaþlý çekim yapabilmenizi saðlar. Flaþ çýkýþý fotoðraf makinesinden ayarlanan ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.
	Bu sizin otomatik flaþlý çekim yapabilmenizi saðlar. Flaþ çýkýþý fotoðraf makinesinden ayarlanan ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.

	Bu sizin otomatik flaþlý çekim yapabilmenizi saðlar. Flaþ çýkýþý fotoðraf makinesinden ayarlanan ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.
	Bu sizin otomatik flaþlý çekim yapabilmenizi saðlar. Flaþ çýkýþý fotoðraf makinesinden ayarlanan ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.
	Speedlite'ý ISO hýzý ve diyaframý fotoðraf makinesinde ayarlanmýþ þekilde manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Flaþ çýkýþý ayarladýðýnýz ISO hýzýna ve diyafram ayarýna göre otomatik olarak ayarlanýr.
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	Etkin flaþ menzilini Speedlite'ýn LCD panel üzerinde kontrole edebilirsiniz.
	Manuel harici flaþ ölçümü kullanýr, fotoðraf makinesi ve Speedlite’ýn PC terminali piyasadan temin edilen bir senk kablosuyla baðlýyken çekim yaparsanýz, flaþ fotoðraf makinesi dýþýndayken çekim yapabilirsiniz.
	Speedlite'ýn PC terminaline bir senk kablosuyla farklý bir Speedlite baðlarsanýz, patlamayacaktýr.
	Speedlite'ýn PC terminaline bir senk kablosuyla farklý bir Speedlite baðlarsanýz, patlamayacaktýr.




	Modelleme Flaþý
	Fotoðraf makinesinin alan derinliði önizleme tuþuna basýldýðýnda, 1 sn. süreyle sürekli flaþ patlar. Buna modelleme flaþý denir. Modelleme flaþý, kablosuz flaþlý çekim sýrasýnda konu üzerindeki gölge efektlerini ve ýþýklandý...
	1 saniye boyunca sürekli flaþ patlamasý olur.
	1 saniye boyunca sürekli flaþ patlamasý olur.
	Flaþ kafasýnýn aþýrý ýsýnma nedeniyle düþmemesi veya hasar görmemesi için, modelleme flaþýný 10 kereden daha fazla üst üste patlatmayýn. 10 dk. sürekli çekim yaptýktan sonra flaþý dinlendirin.
	Modelleme flaþýný peþ peþe 10 kezden daha fazla patlatýrsanýz, güvenlik iþlevi etkinleþebilir ve flaþ patlamasýný kýsýtlayabilir. Bu durumda flaþý en az 15 dk dinlendirin.
	Flaþ EOS REBEL 2000/QD, EOS 300/QD veya bir B Tipi fotoðraf makinesiyle kullanýldýðýnda modelleme flaþý kullanýlamaz.
	Flaþ EOS REBEL 2000/QD, EOS 300/QD veya bir B Tipi fotoðraf makinesiyle kullanýldýðýnda modelleme flaþý kullanýlamaz.
	Flaþ EOS REBEL 2000/QD, EOS 300/QD veya bir B Tipi fotoðraf makinesiyle kullanýldýðýnda modelleme flaþý kullanýlamaz.




	Speedlite Ayarlarýný Temizleme
	Speedlite'ýn çekim iþlevi ayarlarýný ve kablosuz çekim ayarlarýný varsayýlan ayarlarýna geri çevirebilirsiniz.
	Speedlite'ýn çekim iþlevi ayarlarýný ve kablosuz çekim ayarlarýný varsayýlan ayarlarýna geri çevirebilirsiniz.
	Speedlite'ýn çekim iþlevi ayarlarýný ve kablosuz çekim ayarlarýný varsayýlan ayarlarýna geri çevirebilirsiniz.


	o Renk Filtresi
	Speedlite'ýn renk sýcaklýðý ve konuyu aydýnlatan ýþýðýn renk sýcaklýðý farklý olursa, flaþýn ulaþamadýðý konu arka planýnda doðal olmayan renkler oluþabilir.
	Flaþ patladýðýnda aydýnlatma ýþýðýnýn renk sýcaklýðýný ayarlamak için size saðlanan renk filtresini kullanarak, konu ve arka plan renklerinde uygun bir renk dengesi elde edebilirsiniz. Piyasadan temin edilebilecek renk filtrelerini ...
	Flaþ patladýðýnda aydýnlatma ýþýðýnýn renk sýcaklýðýný ayarlamak için size saðlanan renk filtresini kullanarak, konu ve arka plan renklerinde uygun bir renk dengesi elde edebilirsiniz. Piyasadan temin edilebilecek renk filtrelerini ...
	Flaþ patladýðýnda aydýnlatma ýþýðýnýn renk sýcaklýðýný ayarlamak için size saðlanan renk filtresini kullanarak, konu ve arka plan renklerinde uygun bir renk dengesi elde edebilirsiniz. Piyasadan temin edilebilecek renk filtrelerini ...
	1
	2
	3



	3
	3
	Piyasadan temin edilebilen bir 75 x 75 mm filtre kullanýrken, otomatik filtre tespiti iþlevini devre dýþý býrakýn (P.Fn-05-1/s.102). P.Fn-05-0 ayarýyla piyasadan temin edilebilir bir renk filtresi kullanýrsanýz, <l> görüntülenebilir. Fil...
	Piyasadan temin edilebilen bir 75 x 75 mm filtre kullanýrken, otomatik filtre tespiti iþlevini devre dýþý býrakýn (P.Fn-05-1/s.102). P.Fn-05-0 ayarýyla piyasadan temin edilebilir bir renk filtresi kullanýrsanýz, <l> görüntülenebilir. Fil...
	Bir renk filtresi kullanýlýrken flaþ kýlavuz numarasý düþer. Size verilen renk filtrelerinden biriyle manuel flaþ veya stroboskopik flaþ kullanýrken, flaþ poz telafisini aþaðýdaki kýlavuza göre ayarlayýn.
	P.Fn-05-0 ayarlandýðýnda, piyasadan temin edeceðiniz, rengi size verilen renk filtrelerine çok yakýn bir renk filtresi kullanýyorsanýz, <l> görüntülenmeyebilir.
	Bir önceki sayfada 1. adýmda gösterildiði gibi, filtreyi tutucu üzerinde filtre takma pimleri pozisyonuna saðlam bir þekilde takýn. Filtre doðru takýlmazsa, tespit edilemeyebilir.
	Bir filtre kullanýrken, tam güçte veya sürekli flaþ kullanmanýz önerilmez. Flaþýn sýcaklýðý nedeniyle filtre deforme olabilir.
	Filtre rengi ne kadar yoðun olursa, flaþ ýsýsý nedeniyle deforme olma olasýlýðý o kadar artar.
	Renk sýcaklýk bilgisi aktarýmýyla uyumlu olmayan fotoðraf makineleriyle (s.20), beyaz ayarýný <c> olarak ayarlayýn ve “Piyasadan Temin Edilebilen Renk Filtreleri” konusunda tarif edilen þekilde çekim yapýn.
	Piyasadan temin edilebilen bir renk filtresi kullanýrken, beyaz ayarýný <c> olarak ayarlamanýz gerekmez.
	Flaþ kapsamý tutucunun takýlmasýndan etkilenmez.
	Filtre ýsý nedeniyle deforme olsa bile, telafi efekti etkilenmez.
	Filtreler sarf malzemeleridir. Size verilen filtreler aþýndýðýnda veya bozulduðunda yeni orijinal filtre almanýz gerekir.
	Filtre içine kir veya toz girerse, yumuþak ve kuru bir bezle temizleyin.
	Renk filtresi sensörü (s.6) veya tutucu yansýma alaný (s.11) kirli veya tozluysa, bir körüklü fýrça veya benzeri bir aletle temizleyin.
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	Fotoðraf Makinesi Ýþlemleriyle Flaþ Ýþlevinin Ayarlanmasý
	Bu bölümde fotoðraf makinesinin menü ekranýndan flaþ iþlevlerinin nasýl ayarlanacaðý açýklanýr.

	Fotoðraf Makinesi Menü Ekranýndan Flaþ Kontrolü
	2007 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri kullanýlýrken, flaþ iþlevlerini veya Özel Ýþlemleri fotoðraf makinesinin menü ekranýndan ayarlayabilirsiniz.
	Fotoðraf makinesi iþlemleri için fotoðraf makinesinin kullaným kýlavuzuna bakýn.
	Fotoðraf makinesi iþlemleri için fotoðraf makinesinin kullaným kýlavuzuna bakýn.
	Fotoðraf makinesi iþlemleri için fotoðraf makinesinin kullaným kýlavuzuna bakýn.
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	EOS-1D X gibi fotoðraf makinelerinde flaþ kullanýlýrken, [Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) ekranýnda “Normal çekim”, “Radyo aktarýmlý kablosuz çekim” veya “Optik aktarýmlý kablosuz çekim” iþlevlerini ayarlay...
	EOS-1D X gibi fotoðraf makinelerinde flaþ kullanýlýrken, [Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) ekranýnda “Normal çekim”, “Radyo aktarýmlý kablosuz çekim” veya “Optik aktarýmlý kablosuz çekim” iþlevlerini ayarlay...

	[Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) ekranýnda “Normal çekim” veya “Optik aktarýmlý kablosuz çekim” iþlevleri için ayar yapabilirsiniz. “Radyo aktarýmlý kablosuz çekimi” kullanmak için flaþý kullanarak iþlev a...
	[Flaþ iþlevi ayarlarý] (Flash function settings) ekranýnda “Normal çekim” veya “Optik aktarýmlý kablosuz çekim” iþlevleri için ayar yapabilirsiniz. “Radyo aktarýmlý kablosuz çekimi” kullanmak için flaþý kullanarak iþlev a...

	Ayarlanabilir iþlevler þöyledir: Kullanýlabilir iþlevler flaþ moduna ve kablosuz iþlev ayarýna baðlý olarak deðiþir.
	Ayarlanabilir iþlevler þöyledir: Kullanýlabilir iþlevler flaþ moduna ve kablosuz iþlev ayarýna baðlý olarak deðiþir.


	Ayarlanabilir iþlevler þöyledir: Kullanýlabilir iþlevler flaþ moduna ve kablosuz iþlev ayarýna baðlý olarak deðiþir.
	Flaþ patlamasý
	Flaþlý çekim yapmak için [Etkin] (Enable) seçimi yapýn. Sadece flaþýn AF yardýmcý ýþýðýný kullanmak için [Devre dýþý] (Disable) olarak ayarlayýn.
	Flaþlý çekim yapmak için [Etkin] (Enable) seçimi yapýn. Sadece flaþýn AF yardýmcý ýþýðýný kullanmak için [Devre dýþý] (Disable) olarak ayarlayýn.

	E-TTL II flaþ ölçümü
	Normal pozlarda [Deðerlendirmeli] (Evaluative) seçimi yapýn.
	[Ortalama] (Average) seçilirse, fotoðraf makinesi tarafýndan ölçülen sahnenin tamamý için flaþ pozu ortalanýr. Sahneye baðlý olarak flaþ poz telafisi gerekebilir. Bu ayar, ileri düzeyde kullanýcýlar içindir.
	[Ortalama] (Average) seçilirse, fotoðraf makinesi tarafýndan ölçülen sahnenin tamamý için flaþ pozu ortalanýr. Sahneye baðlý olarak flaþ poz telafisi gerekebilir. Bu ayar, ileri düzeyde kullanýcýlar içindir.

	Av modunda flaþ senkronizasyon hýzý
	Diyafram öncelikli AE (Av) modunda flaþlý çekim yaparken flaþ senk hýzýný ayarlayabilirsiniz.
	Diyafram öncelikli AE (Av) modunda flaþlý çekim yaparken flaþ senk hýzýný ayarlayabilirsiniz.

	Flaþ modu
	Ýstediðiniz flaþlý çekim ayarýna göre [E-TTL II], [Manuel flaþ], [MULTI flaþ], [AutoExtFlash] ve [Man.ExtFlash] arasýndan flaþlý mod seçimi yapabilirsiniz.
	Flaþýn Özel Ýþlevi C.Fn-05 [1:TTL] (s.96) olarak ayarlanýrsa, [TTL] seçilebilir. EOS dijital fotoðraf makinesiyle otomatik flaþlý çekim yaparken, [0:E-TTL II/E-TTL] ayarý yapýn.
	Flaþýn Özel Ýþlevi C.Fn-05 [1:TTL] (s.96) olarak ayarlanýrsa, [TTL] seçilebilir. EOS dijital fotoðraf makinesiyle otomatik flaþlý çekim yaparken, [0:E-TTL II/E-TTL] ayarý yapýn.

	Deklanþör senkronizasyonu
	Flaþ patlamasý zamanlamasý/yöntemi için [1. perde] (1st curtain), [2. perde] (2nd curtain) ve [Yüksek hýzda senkron] (High-speed synchronization) arasýndan seçim yapabilirsiniz. Normal flaþlý çekim yapmak için [1. perde] (1st curtain) se...
	Flaþ patlamasý zamanlamasý/yöntemi için [1. perde] (1st curtain), [2. perde] (2nd curtain) ve [Yüksek hýzda senkron] (High-speed synchronization) arasýndan seçim yapabilirsiniz. Normal flaþlý çekim yapmak için [1. perde] (1st curtain) se...

	Flaþ poz telafisi
	Aynen normal poz telafisinde olduðu gibi, flaþ için poz telafisi ayarý yapabilirsiniz. Flaþ poz telafisi miktarý 1/3 duraklý artýþlarla ±3 aralýðýnda ayarlanabilir.
	Aynen normal poz telafisinde olduðu gibi, flaþ için poz telafisi ayarý yapabilirsiniz. Flaþ poz telafisi miktarý 1/3 duraklý artýþlarla ±3 aralýðýnda ayarlanabilir.

	FEB
	Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþirken üç çekim yapabilirsiniz. Ayarlanabilir aralýk 1/3 duraklý artýþlarla ±3'tür.
	Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþirken üç çekim yapabilirsiniz. Ayarlanabilir aralýk 1/3 duraklý artýþlarla ±3'tür.


	Flaþ çýkýþý otomatik olarak deðiþirken üç çekim yapabilirsiniz. Ayarlanabilir aralýk 1/3 duraklý artýþlarla ±3'tür.
	Zum (flaþ kapsamý)
	Speedlite için flaþ kapsamý ayarý yapabilirsiniz. [Otomatik] (Auto) seçimi yapýldýðýnda, flaþ kapsamý lensin odaklanma uzunluðuna göre otomatik olarak ayarlanýr.
	Speedlite için flaþ kapsamý ayarý yapabilirsiniz. [Otomatik] (Auto) seçimi yapýldýðýnda, flaþ kapsamý lensin odaklanma uzunluðuna göre otomatik olarak ayarlanýr.

	Kablosuz flaþ iþlevleri (ayar)
	Kablosuz flaþlý çekim yapabilirsiniz. Ýki kablosuz flaþlý çekim yöntemi vardýr: Radyo aktarýmlý ve optik aktarýmlý. Ayrýntýlar için bkz.: Bölüm 4 ve Bölüm 5.
	Kablosuz flaþlý çekim yapabilirsiniz. Ýki kablosuz flaþlý çekim yöntemi vardýr: Radyo aktarýmlý ve optik aktarýmlý. Ayrýntýlar için bkz.: Bölüm 4 ve Bölüm 5.

	Speedlite (iþlevi) ayarlarýný temizle
	Flaþ ayarlarýný varsayýlan deðerlerine çevirebilirsiniz.
	Flaþ ayarlarýný varsayýlan deðerlerine çevirebilirsiniz.


	Flaþ ayarlarýný varsayýlan deðerlerine çevirebilirsiniz.
	Flaþ ayarlarýný varsayýlan deðerlerine çevirebilirsiniz.
	Görüntülenen içerik fotoðraf makinesine baðlý olarak deðiþir. C.Fn-20 ila 23 görüntülenmezse, bunlarý flaþ ünitesiyle iþlem yaparak ayarlayýn. Özel Ýþlevler için bkz. s. 95 ila 100.
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	Kablosuz Flaþlý Çekim: Radyo Aktarýmlý
	Bu bölümde radyo aktarýmý kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Radyo aktarýmlý kablosuz çekim için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104). Radyo aktarýmýyla iliþkili kullaným...
	Bu bölümde radyo aktarýmý kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Radyo aktarýmlý kablosuz çekim için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104). Radyo aktarýmýyla iliþkili kullaným...
	Bu bölümde radyo aktarýmý kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Radyo aktarýmlý kablosuz çekim için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104). Radyo aktarýmýyla iliþkili kullaným...


	: radyo Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekim iþlevine sahip bir Canon Speedlite (ana/ikincil) flaþýn kullanýlmasý, normal E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekimde olduðu gibi ileri düzeyde çoklu flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Sistem öyle bir tasarlanmýþtýr ki fotoðraf makinesine takýlan 600EX- RT'nin (ana) ayarlarý kablosuz olarak kontrol edilen 600EX-RT (ikincil) üzerinde otomatik olarak yansýtýlýr. Bu nedenle, çekim sýrasýnda ikincil üniteyi kullanmanýz ...
	Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/ E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/ E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/ E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/ E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.


	Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/ E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Temel konumlandýrma ve iþlem aralýðý þekilde gösterilmiþtir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/ E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, 5 gruba kadar olmak üzere, her bir patlama grubuyla farklý flaþ modunda ayarla...
	Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, 5 gruba kadar olmak üzere, her bir patlama grubuyla farklý flaþ modunda ayarla...


	Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, 5 gruba kadar olmak üzere, her bir patlama grubuyla farklý flaþ modunda ayarla...
	Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, 5 gruba kadar olmak üzere, her bir patlama grubuyla farklý flaþ modunda ayarla...
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekim, optik aktarýmlý kablosuz çekime kýyasla daha avantajlýdýr. Örneðin engeller daha az etkili olur ve ikincil ünitenin kablosuz sensörünü ana üniteye çevirmek gerekmez. Ýþlevler arasýndaki temel farkla...
	*1, *2 ve *3: Kullandýðýnýz fotoðraf makinesine baðlý olarak bazý sýnýrlandýrmalar söz konusu olabilir. (Bkz. *1: s.51, 65; *2: s.67; ve *3: s.68.)

	*1, *2 ve *3: Kullandýðýnýz fotoðraf makinesine baðlý olarak bazý sýnýrlandýrmalar söz konusu olabilir. (Bkz. *1: s.51, 65; *2: s.67; ve *3: s.68.)
	*1, *2 ve *3: Kullandýðýnýz fotoðraf makinesine baðlý olarak bazý sýnýrlandýrmalar söz konusu olabilir. (Bkz. *1: s.51, 65; *2: s.67; ve *3: s.68.)
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yaparken, kullandýðýnýz fotoðraf makinesine baðlý olarak flaþ modu, maksimum flaþ senk hýzý (aþaðýda “flaþ senk hýzý” olarak belirtilir) veya yüksek hýzda flaþ senkronunda sýnýrland...
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yaparken, kullandýðýnýz fotoðraf makinesine baðlý olarak flaþ modu, maksimum flaþ senk hýzý (aþaðýda “flaþ senk hýzý” olarak belirtilir) veya yüksek hýzda flaþ senkronunda sýnýrland...
	Flaþý EOS-1D X gibi bir fotoðraf makinesiyle kullandýðýnýzda, flaþ modu veya flaþ senk hýzýnda hiçbir sýnýrlandýrma olmadan çekim yapabilirsiniz.
	Flaþý EOS-1D X gibi bir fotoðraf makinesiyle kullandýðýnýzda, flaþ modu veya flaþ senk hýzýnda hiçbir sýnýrlandýrma olmadan çekim yapabilirsiniz.

	Flaþý aþaðýda listelenen fotoðraf makineleriyle kullandýðýnýzda, E- TTL otomatik flaþýyla radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapamazsýnýz. Manuel flaþla (s.31), stroboskopik flaþla (s.33) veya optik kablosuz aktarýmla (s.75) çekim ya...
	EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS ELAN II(E)/EOS 50(E), EOS REBEL 2000/EOS 300, EOS REBEL G/EOS 500N, EOS 66/EOS Rebel XS N/EOS 3000 N, EOS IX(E), EOS IX Lite/EOS IX 7
	EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS ELAN II(E)/EOS 50(E), EOS REBEL 2000/EOS 300, EOS REBEL G/EOS 500N, EOS 66/EOS Rebel XS N/EOS 3000 N, EOS IX(E), EOS IX Lite/EOS IX 7

	Ayrýca, flaþý 2011 tarihinden sonra üretilen bir video kamera veya dijital fotoðraf makinesiyle kullanýrken aþaðýdaki sýnýrlandýrmalar geçerli olacaktýr.
	1. Flaþ senk hýzý 1 adým daha düþük olur Fotoðraf makinenizin flaþ senk hýzýný (X = 1/*** sn.) kontrol edin ve flaþ senk hýzýndan en fazla 1 duraða kadar daha düþük bir enstantane hýzýyla çekim yapýn (Örnek: X = 1/250 sn. kull...
	2. Gruplu flaþ kullanýlamaz (s.65).
	2. Gruplu flaþ kullanýlamaz (s.65).


	2. Gruplu flaþ kullanýlamaz (s.65).


	Kablosuz Ayarlar
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.

	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.


	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Diðer fotoðrafçýlarýn kullandýðý radyo aktarýmlarý kullanan kablosuz flaþ sistemleriyle veya radyo dalgasý kullanan (kablosuz) diðer cihazlarla giriþimleri önlemek için aktarým kanalýný ve kablosuz radyo kimliðini deðiþtirebilir...
	Diðer fotoðrafçýlarýn kullandýðý radyo aktarýmlarý kullanan kablosuz flaþ sistemleriyle veya radyo dalgasý kullanan (kablosuz) diðer cihazlarla giriþimleri önlemek için aktarým kanalýný ve kablosuz radyo kimliðini deðiþtirebilir...
	Ana ünitenin ve ikincil ünitenin aktarým kanallarýný ve kablosuz radyo kimliklerini ayarlamak için aþaðýdaki prosedürü kullanýn. Hem ana ünite hem de ikincil ünite için ayný kanalý ve kimliði ayarlayýn. Prosedür ana ünite ve ikin...
	Ana ünitenin ve ikincil ünitenin aktarým kanallarýný ve kablosuz radyo kimliklerini ayarlamak için aþaðýdaki prosedürü kullanýn. Hem ana ünite hem de ikincil ünite için ayný kanalý ve kimliði ayarlayýn. Prosedür ana ünite ve ikin...
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	Radyo alým durumunu tarayabilir ve ana ünitenin aktarým kanalýný otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kanal “AUTO” (otomatik) olarak ayarlandýðýnda, en iyi sinyal alýmýna sahip olan kanal otomatik olarak ayarlanýr. Kanalý m...
	Radyo alým durumunu tarayabilir ve ana ünitenin aktarým kanalýný otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kanal “AUTO” (otomatik) olarak ayarlandýðýnda, en iyi sinyal alýmýna sahip olan kanal otomatik olarak ayarlanýr. Kanalý m...
	Radyo alým durumunu tarayabilir ve ana ünitenin aktarým kanalýný otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kanal “AUTO” (otomatik) olarak ayarlandýðýnda, en iyi sinyal alýmýna sahip olan kanal otomatik olarak ayarlanýr. Kanalý m...
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	<D> lambasýnýn durumu, ana ünite ve ikincil ünitenin aktarým durumuna baðlý olarak deðiþir.
	<D> lambasýnýn durumu, ana ünite ve ikincil ünitenin aktarým durumuna baðlý olarak deðiþir.
	<D> lambasýnýn durumu, ana ünite ve ikincil ünitenin aktarým durumuna baðlý olarak deðiþir.
	<D> lambasýnýn durumu, ana ünite ve ikincil ünitenin aktarým durumuna baðlý olarak deðiþir.

	Ýkincil üniteyi kontrol eden ana üniteyi, bir kablosuz flaþ olarak patlayacak veya patlamayacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Ana flaþ patlatma AÇIK olarak ayarlandýðýnda, ana ünite patlama grubu A olarak patlar.
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	Kablosuz ayarlarýný ana üniteye ve ikincil üniteye kaydedebilir ve bu ayarlarý daha sonra çaðýrabilirsiniz. Ayarlarý kaydedilecek veya çaðrýlacak üniteye göre ana üniteyi veya ikincil üniteyi çalýþtýrýn.
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	a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim
	a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim
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	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...

	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...

	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ýki veya daha fazla ana ünite kullanabilirsiniz (ana üniteler + ikincil üniteler = maksimum 16 ünite). Ana üniteler takýlý birden fazla fotoðraf makinesi hazýrladýðýnýzda, ayný ýþýklandýrma (ikincil üniteler) altýnda fotoðraf ma...
	Bir veya daha fazla ana ünite kullanýrken, <D> lambasýnýn renginin gücün açýlma sýrasýna göre farklýlýk gösterebileceðini unutmayýn. Ýlk ana (asýl ana) yeþildir ve ikinci ve diðer analar (diðer analar) turuncudur.
	Bir veya daha fazla ana ünite kullanýrken, <D> lambasýnýn renginin gücün açýlma sýrasýna göre farklýlýk gösterebileceðini unutmayýn. Ýlk ana (asýl ana) yeþildir ve ikinci ve diðer analar (diðer analar) turuncudur.
	Bir veya daha fazla ana ünite kullanýrken, <D> lambasýnýn renginin gücün açýlma sýrasýna göre farklýlýk gösterebileceðini unutmayýn. Ýlk ana (asýl ana) yeþildir ve ikinci ve diðer analar (diðer analar) turuncudur.
	Bir veya daha fazla ana ünite kullanýrken, <D> lambasýnýn renginin gücün açýlma sýrasýna göre farklýlýk gösterebileceðini unutmayýn. Ýlk ana (asýl ana) yeþildir ve ikinci ve diðer analar (diðer analar) turuncudur.
	Bir veya daha fazla ana ünite kullanýrken, <D> lambasýnýn renginin gücün açýlma sýrasýna göre farklýlýk gösterebileceðini unutmayýn. Ýlk ana (asýl ana) yeþildir ve ikinci ve diðer analar (diðer analar) turuncudur.



	a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
	a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
	a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
	a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
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	q: Manuel Flaþ Çýkýþlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
	Bu, manuel flaþlý kablosuz (çoklu flaþlý) çekimi açýklar. Her ikincil ünite (patlama grubu) için farklý flaþ çýkýþý ayarýyla çekim yapabilirsiniz. Tüm parametreleri ana ünite üzerinde ayarlayýn.
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	[: Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma
	[: Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma
	[: Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma
	[: Her Grup için Farklý Flaþ Modunda Çekim Yapma
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	Ýkincil Üniteden Deneme Flaþý ve Modelleme Flaþý
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde, test flaþýný ve modelleme flaþýný ikincil ünite konumundaki 600EX-RT'den patlatabilirsiniz.
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	Ýkincil Üniteden Uzaktan Deklanþör
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde, ikincil ünite konumundaki 600EX- RT'den uzaktan deklanþörlü (uzaktan kumandalý) çekim yapabilirsiniz.
	Bu iþlevle çekim yaparken, fotoðraf makinesine baðlý olarak “Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gerekebilir.
	Bu iþlevle çekim yaparken, fotoðraf makinesine baðlý olarak “Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gerekebilir.

	EOS-1D X gibi 2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri için “Deklanþör Kablosu SR-N3” gerekli deðildir.
	EOS-1D X gibi 2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri için “Deklanþör Kablosu SR-N3” gerekli deðildir.
	EOS-1D X gibi 2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleri için “Deklanþör Kablosu SR-N3” gerekli deðildir.

	Yukarýdakiler dýþýnda, E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý ve N3 tipi uzaktan kumanda terminalli EOS fotoðraf makineleri için ikincil üniteden uzaktan deklanþörlü çekim yapmak için “Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gereklidir.
	Ýllüstrasyonda gösterildiði gibi, fotoðraf makinesini ve alan ünite olarak ayarlanan 600EX-RT'yi baðlamak için kabloyu kullanýn.
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	Radyo Aktarýmlý Baðlantýlý Çekim
	Baðlantýlý çekim, bir ikincil ünite fotoðraf makinesinin deklanþörünü ana ünite konumundaki fotoðraf makinesiyle baðlayarak otomatik olarak tetikleyen bir iþlevdir. Ana ve ikincil üniteler dahil olmak üzere en fazla 16 üniteyle baðl...
	Baðlantýlý çekim yapabilmek için fotoðraf makinesine radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapabilen bir flaþ veya Speedlite Aktarýcý ST-E3-RT takýn.
	"Ýkincil ünite" fotoðraf makinesi olarak 2011 tarihinden önce üretilmiþ N3 tipi uzaktan kumanda terminalli bir fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, “Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gerekir. Kablonun takýlmasýyla ilgili ayr...
	"Ýkincil ünite" fotoðraf makinesi olarak 2011 tarihinden önce üretilmiþ N3 tipi uzaktan kumanda terminalli bir fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, “Deklanþör Kablosu SR-N3” (ayrý satýlýr) gerekir. Kablonun takýlmasýyla ilgili ayr...

	Bir sonraki sayfadaki iþlemleri gerçekleþtirmeden önce, baðlantýlý çekimde kullanýlacak tüm fotoðraf makinelerine bir Speedlite veya aktarýcý takýn. Aktarýcý ayarlarýyla ilgili ayrýntýlar için aktarýcýnýn kullaným kýlavuzuna ...
	Bir sonraki sayfadaki iþlemleri gerçekleþtirmeden önce, baðlantýlý çekimde kullanýlacak tüm fotoðraf makinelerine bir Speedlite veya aktarýcý takýn. Aktarýcý ayarlarýyla ilgili ayrýntýlar için aktarýcýnýn kullaným kýlavuzuna ...
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	5
	Kablosuz Flaþlý Çekim: Optik Aktarým
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).
	Bu bölümde optik aktarým kullanýlarak kablosuz flaþlý çekimin nasýl yapýlacaðý anlatýlýr. Optik kablosuz aktarým için gerekli olan aksesuarlar için sistem haritasýna bakýn (s.104).


	:Optik Aktarýmlý Kablosuz Flaþlý Çekim
	Optik aktarýmlý kablosuz çekim iþlevine sahip bir Canon Speedlite (ana/ikincil) flaþýn kullanýlmasý, normal E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekimde olduðu gibi ileri düzeyde çoklu flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Sistem öyle bir tasarlanmýþtýr ki fotoðraf makinesine takýlan 600EX-RT/600EX'in (ana) ayarlarý kablosuz olarak kontrol edilen Speedlite üzerinde otomatik olarak yansýtýlýr. Bu nedenle, çekim sýrasýnda ikincil üniteyi kullanmanýz gerekmez
	Çekim için gerekli olan temel prosedürler aþaðýdaki gibidir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Çekim için gerekli olan temel prosedürler aþaðýdaki gibidir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Çekim için gerekli olan temel prosedürler aþaðýdaki gibidir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.

	Çekim için gerekli olan temel prosedürler aþaðýdaki gibidir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Çekim için gerekli olan temel prosedürler aþaðýdaki gibidir. Bundan sonra ana üniteyi <a> konumuna ayarlayarak kablosuz E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.
	Ýkincil üniteleri iki veya üç gruba bölebilir ve flaþ oranýný (faktörü) deðiþtirerek E-TTL II/E-TTL otomatik flaþlý çekim yapabilirsiniz.



	Kablosuz Ayarlar
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.


	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.

	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim yapmak için, aþaðýdaki prosedürü uygulayarak ana üniteyi ve ikincil üniteyi ayarlayýn.
	Diðer fotoðrafçýlarýn kullandýðý kablosuz sistemlerle optik giriþimleri önlemek için aktarým kanalýný deðiþtirebilirsiniz. Hem ana ünite hem de ikincil ünite için ayný kanalý ayarlayýn.
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	Ýkincil üniteyi kontrol eden ana üniteyi, bir kablosuz flaþ olarak patlayacak veya patlamayacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Ana flaþ patlatma AÇIK olarak ayarlandýðýnda, ana ünite patlama grubu A'nýn ikincil ünitesi olarak patlar.
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	Kablosuz ayarlarýný ana üniteye ve ikincil üniteye kaydedebilir ve bu ayarlarý daha sonra çaðýrabilirsiniz. Ayarlarý kaydedilecek veya çaðrýlacak ana üniteyi veya ikincil üniteyi çalýþtýrýn.
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	a: Tam Otomatik Kablosuz Flaþlý Çekim
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	1
	2

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	8
	8
	8

	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8


	8
	8
	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...

	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...

	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ana ünite ile ayarlanan flaþ poz telafisi ve diðer ayarlar, ikincil ünite(ler)de de otomatik olarak ayarlanacaktýr. Ýkincil üniteyle iþlem yapmanýz gerekmez. Aþaðýdaki ayarlarla kablosuz çekim aynen normal flaþlý çekimdeki gibi yapýl...
	Ýki veya daha fazla ana ünite kullanabilirsiniz. Ana üniteler takýlý birden fazla fotoðraf makinesi hazýrladýðýnýzda, ayný ýþýklandýrma (ikincil üniteler) altýnda fotoðraf makinesi deðiþtirerek çekim yapabilirsiniz.
	Ýki veya daha fazla ana ünite kullanabilirsiniz. Ana üniteler takýlý birden fazla fotoðraf makinesi hazýrladýðýnýzda, ayný ýþýklandýrma (ikincil üniteler) altýnda fotoðraf makinesi deðiþtirerek çekim yapabilirsiniz.


	a: Flaþ Oranlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
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	q: Manuel Flaþ Çýkýþlý Kablosuz Çoklu Flaþlý Çekim
	Bu, manuel flaþlý kablosuz (çoklu flaþlý) çekimi açýklar. Her ikincil ünite (patlama grubu) için farklý flaþ çýkýþý ayarýyla çekim yapabilirsiniz. Tüm parametreleri ana ünite üzerinde ayarlayýn.
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	Ýkincil Ünitede Manuel Flaþ/Stroboskopik Flaþ Ayarý
	Manuel flaþý veya stroboskopik flaþý manuel olarak ayarlamak için doðrudan ikincil üniteyi kullanabilirsiniz. Bu iþleve baðýmsýz ikincil adý verilir. Bu, kablosuz manuel flaþ veya stroboskopik flaþ için örneðin Speedlite Aktarýcý S...
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	Speedlite'ý Özelleþtirme
	Speedlite'ý Özelleþtirme
	Bu bölümde Speedlite'ýn Özel Ýþlevler (C.Fn) ve Kiþisel Ýþlevler (P.Fn) ile nasýl özelleþtirileceði anlatýlýr.
	Bu bölümde Speedlite'ýn Özel Ýþlevler (C.Fn) ve Kiþisel Ýþlevler (P.Fn) ile nasýl özelleþtirileceði anlatýlýr.


	C / >: Özel ve Kiþisel Ýþlevleri Ayarlama
	Özel Ýþlevler ve Kiþisel Ýþlevlerle çekim tercihlerinize uygun hale getirmek üzere Speedlite özelliklerini özelleþtirebilirsiniz. Kiþisel Özelliklerin 600EX-RT/600EX modelinde özelleþtirilebilen iþlevler olduðunu unutmayýn.
	Özel Ýþlevler ve Kiþisel Ýþlevlerle çekim tercihlerinize uygun hale getirmek üzere Speedlite özelliklerini özelleþtirebilirsiniz. Kiþisel Özelliklerin 600EX-RT/600EX modelinde özelleþtirilebilen iþlevler olduðunu unutmayýn.
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	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
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	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
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	Özel Ýþlev ekranýnda iþlev tuþu 2'ye <3> ve sonra iþlev tuþu 1'e <;> basýldýðýnda, ayarlanmýþ olan Özel Ýþlevler temizlenir. Benzer þekilde, kiþisel iþlev ekranýnda ayný iþlemler gerçekleþtirildiðinde ayarlanmýþ olan Kiþi...
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	C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý
	C: Özel Ýþlevlerin Ayarlanmasý
	LCD panelde mesafe göstergesi olarak metre ve fit seçebilirsiniz.
	LCD panelde mesafe göstergesi olarak metre ve fit seçebilirsiniz.
	LCD panelde mesafe göstergesi olarak metre ve fit seçebilirsiniz.
	LCD panelde mesafe göstergesi olarak metre ve fit seçebilirsiniz.

	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.

	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
	Speedlite ile yaklaþýk 90 saniye iþlem yapýlmazsa enerji tasarrufu amacýyla güç otomatik olarak kapatýlýr. Bu iþlevi devre dýþý býrakabilirsiniz.
	FEB ile üç çekim yapýldýktan sonra FEB'in otomatik olarak iptal edilmesini veya korunmasýný saðlayabilirsiniz.
	FEB ile üç çekim yapýldýktan sonra FEB'in otomatik olarak iptal edilmesini veya korunmasýný saðlayabilirsiniz.
	FEB ile üç çekim yapýldýktan sonra FEB'in otomatik olarak iptal edilmesini veya korunmasýný saðlayabilirsiniz.

	FEB sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz: 0: Standart poz, –: Azaltýlmýþ poz (karanlýk) ve +: Artýrýlmýþ poz (aydýnlýk).
	FEB sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz: 0: Standart poz, –: Azaltýlmýþ poz (karanlýk) ve +: Artýrýlmýþ poz (aydýnlýk).
	FEB sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz: 0: Standart poz, –: Azaltýlmýþ poz (karanlýk) ve +: Artýrýlmýþ poz (aydýnlýk).

	Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.
	Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.
	Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.

	Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.


	Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.
	Flaþlý çekim için otomatik flaþ ölçümü modunu deðiþtirebilirsiniz.
	Sürekli çekimde flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yanarken (flaþ tam þarj edilmeden önce) flaþ patlatabilecek veya patlamayý önleyecek þekilde ayar yapabilirsiniz.
	Sürekli çekimde flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yanarken (flaþ tam þarj edilmeden önce) flaþ patlatabilecek veya patlamayý önleyecek þekilde ayar yapabilirsiniz.
	Sürekli çekimde flaþ hazýr lambasý yeþil renkte yanarken (flaþ tam þarj edilmeden önce) flaþ patlatabilecek veya patlamayý önleyecek þekilde ayar yapabilirsiniz.

	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.


	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ modunda deneme flaþý patlatýrken flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ýkincil ünitenin otomatik kapanma zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz. Ýkincil ünitenin otomatik kapanma iþlevi ekinleþtiðinde LCD panelde </> simgesi görüntülenir. Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.
	Ýkincil ünitenin otomatik kapanma zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz. Ýkincil ünitenin otomatik kapanma iþlevi ekinleþtiðinde LCD panelde </> simgesi görüntülenir. Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.
	Ýkincil ünitenin otomatik kapanma zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz. Ýkincil ünitenin otomatik kapanma iþlevi ekinleþtiðinde LCD panelde </> simgesi görüntülenir. Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.

	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.


	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Ana ünitenin deneme flaþý tuþuna bastýðýnýzda, ikincil ünitelerin gücünü otomatik kapanma durumunda açabilirsiniz. Ýkincil ünitelerin otomatik kapanma durumunda bu iþlevi kabul etme zamanlamasýný deðiþtirebilirsiniz.
	Speedlite tam þarj olduðunda veya radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim sýrasýnda ikincil ünite tam þarj olduðunda bir bip sesi duyulacak þekilde ayar yapabilirsiniz.
	1 ayarý yapýldýðýnda, flaþ kafasýndaki sýcaklýk artýþý nedeniyle flaþ patlama kýsýtlamasý etkileþtirildiðinde bir uyarý olarak bip sesi duyulur.
	1 ayarý yapýldýðýnda, flaþ kafasýndaki sýcaklýk artýþý nedeniyle flaþ patlama kýsýtlamasý etkileþtirildiðinde bir uyarý olarak bip sesi duyulur.


	1 ayarý yapýldýðýnda, flaþ kafasýndaki sýcaklýk artýþý nedeniyle flaþ patlama kýsýtlamasý etkileþtirildiðinde bir uyarý olarak bip sesi duyulur.
	1 ayarý yapýldýðýnda, flaþ kafasýndaki sýcaklýk artýþý nedeniyle flaþ patlama kýsýtlamasý etkileþtirildiðinde bir uyarý olarak bip sesi duyulur.
	Flaþ kapsamý “Otomatik (L)” olarak ayarlandýðýnda Speedlite'ýn ýþýk daðýlýmýný (flaþ kapsamý) çekimin görüþ açýsýyla baðlantýlý þekilde deðiþtirebilirsiniz.
	Flaþ kapsamý “Otomatik (L)” olarak ayarlandýðýnda Speedlite'ýn ýþýk daðýlýmýný (flaþ kapsamý) çekimin görüþ açýsýyla baðlantýlý þekilde deðiþtirebilirsiniz.
	Flaþ kapsamý “Otomatik (L)” olarak ayarlandýðýnda Speedlite'ýn ýþýk daðýlýmýný (flaþ kapsamý) çekimin görüþ açýsýyla baðlantýlý þekilde deðiþtirebilirsiniz.

	Bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel aydýnlanýr. Bu aydýnlatma ayarýný deðiþtirebilirsiniz.
	Bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel aydýnlanýr. Bu aydýnlatma ayarýný deðiþtirebilirsiniz.
	Bir tuþ veya kadranla iþlem yapýldýðýnda, LCD panel aydýnlanýr. Bu aydýnlatma ayarýný deðiþtirebilirsiniz.

	Kablosuz flaþlý çekim sýrasýnda ikincil ünite tam þarj olduðunda, ikincil ünitenin AF yardýmcý ýþýðý yanýp söner. Bu iþlemi devre dýþý býrakabilirsiniz. Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.
	Kablosuz flaþlý çekim sýrasýnda ikincil ünite tam þarj olduðunda, ikincil ünitenin AF yardýmcý ýþýðý yanýp söner. Bu iþlemi devre dýþý býrakabilirsiniz. Her ikincil ünite için bu iþlevi ayarlayýn.



	>: Kiþisel Ýþlevlerin Ayarý
	>: Kiþisel Ýþlevlerin Ayarý
	LCD panelin kontrast ayarýný 5 seviyede yapabilirsiniz.
	LCD panelin kontrast ayarýný 5 seviyede yapabilirsiniz.
	LCD panelin kontrast ayarýný 5 seviyede yapabilirsiniz.

	Normal çekim sýrasýnda (makine üzerindeki flaþla) LCD panel aydýnlatmasý rengini seçebilirsiniz.
	Normal çekim sýrasýnda (makine üzerindeki flaþla) LCD panel aydýnlatmasý rengini seçebilirsiniz.
	Normal çekim sýrasýnda (makine üzerindeki flaþla) LCD panel aydýnlatmasý rengini seçebilirsiniz.

	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ana ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ana ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ana ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.

	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.

	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Radyo aktarýmlý veya optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim veya baðlantýlý çekim sýrasýnda: Speedlite ikincil ünite olarak kullanýldýðýnda kullanýlacak LCD panel aydýnlatma rengini seçebilirsiniz.
	Kablosuz tuþuna basýldýðýnda seçilebilecek ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. P.Fn- 06 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
	Kablosuz tuþuna basýldýðýnda seçilebilecek ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. P.Fn- 06 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
	Kablosuz tuþuna basýldýðýnda seçilebilecek ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. P.Fn- 06 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.

	Baðlantýlý çekim iþleviyle çekim yaparken (s.70), fotoðraf makinesine takýlan flaþý patlatmayý veya patlatmamayý seçebilirsiniz. Baðlantýlý çekimde kullanýlacak her flaþ için ayar yapýn. P.Fn-07 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
	Baðlantýlý çekim iþleviyle çekim yaparken (s.70), fotoðraf makinesine takýlan flaþý patlatmayý veya patlatmamayý seçebilirsiniz. Baðlantýlý çekimde kullanýlacak her flaþ için ayar yapýn. P.Fn-07 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
	Baðlantýlý çekim iþleviyle çekim yaparken (s.70), fotoðraf makinesine takýlan flaþý patlatmayý veya patlatmamayý seçebilirsiniz. Baðlantýlý çekimde kullanýlacak her flaþ için ayar yapýn. P.Fn-07 Speedlite 600EX'te görüntülenmez.
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	Baþvuru
	Baþvuru
	Bu bölümde bir sistem haritasý, SSS'lar yer alýr ve Speedlite'ýn Tip B fotoðraf makinesiyle nasýl kullanýlacaðý açýklanýr.
	Bu bölümde bir sistem haritasý, SSS'lar yer alýr ve Speedlite'ýn Tip B fotoðraf makinesiyle nasýl kullanýlacaðý açýklanýr.
	Bu bölümde bir sistem haritasý, SSS'lar yer alýr ve Speedlite'ýn Tip B fotoðraf makinesiyle nasýl kullanýlacaðý açýklanýr.



	600EX-RT/600EX Sistemi
	600EX-RT/600EX Sistemi
	600EX-RT/600EX Sistemi
	" Speedlite 600EX-RT
	# Speedlite 600EX (0 ile kullanýlmaz)
	$ Mini stand (600EX-RT/600EX ile verilir)
	% Renk filtresi tutucu SCH-E1 (600EX-RT/600EX ile verilir)
	% Renk filtresi tutucu SCH-E1 (600EX-RT/600EX ile verilir)
	& Renk filtresi seti SCF-E1 (600EX-RT/600EX ile verilir)
	' Speedlite Aktarýcý ST-E3-RT
	Ýkincil üniteler olarak ayarlanan Speedlite'larýn radyo aktarýmlý kablosuz kontrolü için aktarýcý.

	( Speedlite Aktarýcý ST-E2
	Ýkincil üniteler olarak ayarlanan Speedlite'larýn optik aktarýmlý kablosuz kontrolü için aktarýcý.

	) Kablosuz ana iþlevli EOS fotoðraf makinesi
	EOS dijital fotoðraf makinesini yerleþik flaþý kullanarak optik aktarýmlý kablosuz ana iþlev ile ana ünite olarak ayarlayabilirsiniz.

	* Macro Ring Lite MR-14EX / + Macro Twin Lite MT-24EX
	Makro fotoðrafçýlýk için flaþ.

	, Optik aktarýmlý kablosuz ikincil iþlev ile Speedlite
	580EX II, 580EX, 550EX, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

	- Kamera Dýþ Aksesuar Kablosu OC-E3
	600EX-RT/600EX’in fotoðraf makinesine 60 cm uzaktan baðlanmasýný saðlar.

	. Kompakt Pil Paketi CP-E4
	Çok rahat taþýnabilen küçük ve hafif harici güç kaynaðý. 600EX-RT/ 600EX ile ayný þekilde tozdan ve sudan korumalý.

	/ Speedlite Braketi SB-E2
	0 Deklanþör Kablosu SR-N3
	600EX-RT'yi bu kabloyu kullanarak E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ uyumlu, N3 tipi uzaktan kumanda terminalli ve 2011 tarihinden sonra üretilen bir EOS fotoðraf makinesine baðlarken, deklanþörü ikincil üniteden (s.68) kullanabilir veya radyo akta...
	600EX-RT'yi bu kabloyu kullanarak E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ uyumlu, N3 tipi uzaktan kumanda terminalli ve 2011 tarihinden sonra üretilen bir EOS fotoðraf makinesine baðlarken, deklanþörü ikincil üniteden (s.68) kullanabilir veya radyo akta...
	600EX-RT'yi bu kabloyu kullanarak E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ uyumlu, N3 tipi uzaktan kumanda terminalli ve 2011 tarihinden sonra üretilen bir EOS fotoðraf makinesine baðlarken, deklanþörü ikincil üniteden (s.68) kullanabilir veya radyo akta...




	Sýcaklýk Artýþý Nedeniyle Flaþ Patlamasýnda Kýsýtlanma
	Sürekli flaþ, stroboskopik flaþ veya modelleme flaþý kýsa aralýklarla üst üste patlatýldýðýnda, flaþ kafasýndaki ýsýnma artabilir. Flaþýn üst üste patlatýlma sayýsý aþaðýdaki tabloda gösterilen deðeri aþarsa, flaþ kafas...
	Sürekli flaþ, stroboskopik flaþ veya modelleme flaþý kýsa aralýklarla üst üste patlatýldýðýnda, flaþ kafasýndaki ýsýnma artabilir. Flaþýn üst üste patlatýlma sayýsý aþaðýdaki tabloda gösterilen deðeri aþarsa, flaþ kafas...

	Speedlite'ýn iç ýsýsý yükselirse, iki seviyeli bir uyarý simgesi görüntülenir.
	Speedlite'ýn iç ýsýsý yükselirse, iki seviyeli bir uyarý simgesi görüntülenir.
	Speedlite'ýn iç ýsýsý yükselirse, iki seviyeli bir uyarý simgesi görüntülenir.

	Aþaðýdaki tabloda uyarý görüntülene kadar izin verilen sürekli flaþ sayýsý ve normal flaþlý çekim gerçekleþtirilene kadar gerekli olan dinlenme süresi gösterilir.

	Arýza Tespiti Rehberi
	Flaþla ilgili bir sorun oluþtuðunda önce bu Arýza Tespiti Rehberi’ne baþvurun. Arýza Tespiti Rehberi sorunu gideremezse, bayiinizle veya en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
	Flaþla ilgili bir sorun oluþtuðunda önce bu Arýza Tespiti Rehberi’ne baþvurun. Arýza Tespiti Rehberi sorunu gideremezse, bayiinizle veya en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.

	Cihaz gücü açýlmýyor veya flaþ patlamýyor.
	Pillerin doðru yönde takýldýðýndan emin olun (s. 14).
	Montaj ayaðýný fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna saðlam bir þekilde takýn, kilit düðmesini saða kaydýrýn ve Speedlite’ý fotoðraf makinesine sabitleyin (s.15).
	Flaþ döngü süresi 30 saniye veya daha uzun sürerse, pilleri deðiþtirin (s.14).
	Harici güç kaynaðý kullanýlýrken bile Speedlite'a yeni piller takýn (s.14).
	Speedlite’ýn veya fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarý kirliyse temizleyin (s. 6).
	Speedlite’ýn veya fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarý kirliyse temizleyin (s. 6).
	Speedlite’ýn veya fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarý kirliyse temizleyin (s. 6).


	Güç kendiliðinden kapanýyor.
	Speedlite’ýn otomatik kapanma iþlevi etkinleþtirilmiþ. Deklanþör tuþuna yarým basýn veya deneme flaþý tuþuna basýn (s. 16).
	Speedlite’ýn otomatik kapanma iþlevi etkinleþtirilmiþ. Deklanþör tuþuna yarým basýn veya deneme flaþý tuþuna basýn (s. 16).
	Speedlite’ýn otomatik kapanma iþlevi etkinleþtirilmiþ. Deklanþör tuþuna yarým basýn veya deneme flaþý tuþuna basýn (s. 16).


	Resim aþýrý veya düþük pozlanýyor.
	Resimde çok yansýtýcý bir nesne (cam pencere vb.) varsa, FE kilidini gönderin (s. 24).
	Konu çok parlak veya karanlýk görünüyorsa, flaþ poz telafisini ayarlayýn (s. 22).
	Yüksek hýzda flaþ ayarlandýðýnda, etkin flaþ menzili daha kýsa olur. Konuya daha fazla yakýnlaþýn (s. 25).

	Yüksek hýzda flaþ ayarlandýðýnda, etkin flaþ menzili daha kýsa olur. Konuya daha fazla yakýnlaþýn (s. 25).
	Yüksek hýzda flaþ ayarlandýðýnda, etkin flaþ menzili daha kýsa olur. Konuya daha fazla yakýnlaþýn (s. 25).
	Resmin alt kýsmý karanlýk çýkýyor.
	Konuya çok yakýn durmuþsunuz. Konudan uzaklaþýn.
	Konudan 1 m uzak menzil içinde çekin, yansýma konumunu aþaðý yönde 7° ayarlayýn.
	Eðer takýlmýþsa, lens baþlýðýný çýkarýn.
	Eðer takýlmýþsa, lens baþlýðýný çýkarýn.
	Eðer takýlmýþsa, lens baþlýðýný çýkarýn.


	Resim periferisi karanlýk görünüyor.
	Flaþ kapsamýný otomatik ayara getirin (s. 29).
	Flaþ kapsamýnda manuel ayar kullanýrken, çekimdeki görüþ alanýndan daha geniþ bir flaþ kapsamý ayarlayýn (s. 30).
	C.Fn-21-1 ayarlanmadýðýndan emin olun (s.100).
	C.Fn-21-1 ayarlanmadýðýndan emin olun (s.100).
	C.Fn-21-1 ayarlanmadýðýndan emin olun (s.100).


	Resim çok bulanýk.
	Çekim modu <W> olarak ayarlandýðýnda ve sahne karanlýksa, yavaþ senkron otomatik olarak ayarlanýr (enstantane hýzý düþer). Bir tripod kullanýn veya çekim modunu <V> ya da tam otomatik moda getirin (s. 19). Senk hýzýný [Av modunda fla...
	Çekim modu <W> olarak ayarlandýðýnda ve sahne karanlýksa, yavaþ senkron otomatik olarak ayarlanýr (enstantane hýzý düþer). Bir tripod kullanýn veya çekim modunu <V> ya da tam otomatik moda getirin (s. 19). Senk hýzýný [Av modunda fla...
	Çekim modu <W> olarak ayarlandýðýnda ve sahne karanlýksa, yavaþ senkron otomatik olarak ayarlanýr (enstantane hýzý düþer). Bir tripod kullanýn veya çekim modunu <V> ya da tam otomatik moda getirin (s. 19). Senk hýzýný [Av modunda fla...


	Flaþ kapsamý otomatik olarak ayarlanmýyor.
	Montaj ayaðýný fotoðraf makinesinin aksesuar kýzaðýna saðlam bir þekilde takýn, kilit düðmesini saða kaydýrýn ve Speedlite’ý fotoðraf makinesine sabitleyin (s.15).
	Flaþ kapsamýný <L> (Otomatik) ayarýna getirin (s. 29).
	Flaþ kapsamýný <L> (Otomatik) ayarýna getirin (s. 29).
	Flaþ kapsamýný <L> (Otomatik) ayarýna getirin (s. 29).


	Kablosuz çekim yapýlamýyor.
	Radyo aktarýmý iþlevi olmayan bir Speedlite 600EX kullanýldýðýnda, radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapýlamaz. Optik aktarýmlý kablosuz çekim kullanýn.
	Radyo aktarýmý iþlevi olmayan bir Speedlite 600EX kullanýldýðýnda, radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapýlamaz. Optik aktarýmlý kablosuz çekim kullanýn.



	Radyo aktarýmý iþlevi olmayan bir Speedlite 600EX kullanýldýðýnda, radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapýlamaz. Optik aktarýmlý kablosuz çekim kullanýn.
	Radyo aktarýmý iþlevi olmayan bir Speedlite 600EX kullanýldýðýnda, radyo aktarýmlý kablosuz çekim yapýlamaz. Optik aktarýmlý kablosuz çekim kullanýn.
	Ýkincil ünite patlamýyor.
	Ana üniteyi <'> <M> olarak ayarlayýn ve ikincil üniteyi <'> <x> olarak ayarlayýn (s.52).
	Ana ve ikincil ünitelerin aktarým kanallarýný ve kablosuz radyo kimliklerini ayný sayýya getirin (s. 52 - 54).
	Ýkincil ünitenin, ana ünitenin aktarým menzili içinde olduðundan emin olun (s. 48).
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý ana ünite olarak kullanýlamaz.
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý ana ünite olarak kullanýlamaz.
	Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde fotoðraf makinesinin yerleþik flaþý ana ünite olarak kullanýlamaz.


	Resim aþýrý pozlanmýþ.
	A, B ve C patlama grubuyla otomatik flaþlý çekim yaparken, grup C ana konuya çevrilmiþ olarak flaþ patlatmayýn (s. 63).
	Her patlama grubunda farklý bir flaþ moduyla çekim yaparken, ana konuya dönük <a> veya </> olarak ayarlanmýþ birden fazla patlama grubuyla çekim yapmayýn (s. 67).
	Her patlama grubunda farklý bir flaþ moduyla çekim yaparken, ana konuya dönük <a> veya </> olarak ayarlanmýþ birden fazla patlama grubuyla çekim yapmayýn (s. 67).
	Her patlama grubunda farklý bir flaþ moduyla çekim yaparken, ana konuya dönük <a> veya </> olarak ayarlanmýþ birden fazla patlama grubuyla çekim yapmayýn (s. 67).


	<k> görüntüleniyor.
	Enstantane hýzýný, flaþ senkron hýzýndan 1 durak daha düþük ayarlayýn (s. 51).
	Enstantane hýzýný, flaþ senkron hýzýndan 1 durak daha düþük ayarlayýn (s. 51).
	Enstantane hýzýný, flaþ senkron hýzýndan 1 durak daha düþük ayarlayýn (s. 51).


	Ýkincil üniteden çekim yapýlamýyor.
	2011 tarihinden sonra üretilen, N3 tipte uzaktan kumanda terminalli ve E-TTL II/E-TTL özellikli bir EOS fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, ikincil üniteden uzaktan çekim için otomatik flaþ kullanýlýr veya baðlantýlý çekimde ikincil ...


	2011 tarihinden sonra üretilen, N3 tipte uzaktan kumanda terminalli ve E-TTL II/E-TTL özellikli bir EOS fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, ikincil üniteden uzaktan çekim için otomatik flaþ kullanýlýr veya baðlantýlý çekimde ikincil ...
	2011 tarihinden sonra üretilen, N3 tipte uzaktan kumanda terminalli ve E-TTL II/E-TTL özellikli bir EOS fotoðraf makinesi kullanýldýðýnda, ikincil üniteden uzaktan çekim için otomatik flaþ kullanýlýr veya baðlantýlý çekimde ikincil ...
	Ýkincil ünite patlamýyor.
	Ana üniteyi <:> <M> ve ikincil üniteyi <:> olarak ayarlayýn <x> (s.78).
	Ana ve ikincil ünitenin aktarým kanallarýný ayný sayýya getirin (s. 78).
	Ýkincil ünitenin, ana ünitenin aktarým menzili içinde olduðundan emin olun (s. 76).
	Ýkincil ünite üzerindeki kablosuz sensörü ana üniteye doðru çevirin (p.76).
	Ana üniteyle ikincil ünite birbirine çok yakýn olursa, aktarým düzgün þekilde gerçekleþmeyebilir.
	Ana ünite olarak fotoðraf makinesinin dahili flaþý kullanýlýrken, fotoðraf makinesinin yerleþik flaþýný kaldýrýn ve fotoðraf makinesinin menü ekranýnda [Yerleþik flaþ iþlevi ayarý] (Built-in flash func. setting) seçeneðinde kabl...
	Ana ünite olarak fotoðraf makinesinin dahili flaþý kullanýlýrken, fotoðraf makinesinin yerleþik flaþýný kaldýrýn ve fotoðraf makinesinin menü ekranýnda [Yerleþik flaþ iþlevi ayarý] (Built-in flash func. setting) seçeneðinde kabl...
	Ana ünite olarak fotoðraf makinesinin dahili flaþý kullanýlýrken, fotoðraf makinesinin yerleþik flaþýný kaldýrýn ve fotoðraf makinesinin menü ekranýnda [Yerleþik flaþ iþlevi ayarý] (Built-in flash func. setting) seçeneðinde kabl...


	Ana ünitenin flaþý patlýyor.
	Ana flaþ patlamasý KAPALI <d> olarak ayarlansa bile, optik aktarýmlý ikincil üniteyi kontrol etmek için ana flaþ küçük bir flaþ patlatýr (s. 79).
	Ana flaþ patlamasý KAPALI <d> olarak ayarlansa bile, optik aktarýmlý ikincil üniteyi kontrol etmek için ana flaþ küçük bir flaþ patlatýr (s. 79).
	Ana flaþ patlamasý KAPALI <d> olarak ayarlansa bile, optik aktarýmlý ikincil üniteyi kontrol etmek için ana flaþ küçük bir flaþ patlatýr (s. 79).


	Resim aþýrý pozlanmýþ.
	A, B ve C patlama grubuyla otomatik flaþlý çekim yaparken, grup C ana konuya çevrilmiþ olarak flaþ patlatmayýn (s. 87).
	A, B ve C patlama grubuyla otomatik flaþlý çekim yaparken, grup C ana konuya çevrilmiþ olarak flaþ patlatmayýn (s. 87).
	A, B ve C patlama grubuyla otomatik flaþlý çekim yaparken, grup C ana konuya çevrilmiþ olarak flaþ patlatmayýn (s. 87).


	Pozlama sorunlu./Standart poz elde edilemiyor.
	Baðlantýlý çekim sýrasýnda ayný anda birden fazla flaþ ünitesi patlatýlýrsa, uygun bir poz elde edilemeyebilir veya pozlama sorunlu olur. Sadece bir Speedlite'ý patlatmaya hazýrlamanýzý veya flaþ zamanlamalarý arasýna zaman koymak i...
	Baðlantýlý çekim sýrasýnda ayný anda birden fazla flaþ ünitesi patlatýlýrsa, uygun bir poz elde edilemeyebilir veya pozlama sorunlu olur. Sadece bir Speedlite'ý patlatmaya hazýrlamanýzý veya flaþ zamanlamalarý arasýna zaman koymak i...




	Teknik Özellikler
	Tür
	Tip:
	Fotoðraf makinesi üstü, E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþlý Speedlite
	Uyumlu fotoðraf makineleri:
	A Tipte EOS fotoðraf makineleri (E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ)
	B Tipte EOS fotoðraf makineleri (TTL otomatik flaþ)

	Flaþ Kafasý
	Kýlavuz No:
	Yakl. 60/197 (200 mm flaþ kapsamýnda, ISO 100)
	Flaþ kapsamý:
	20 - 200 mm (geniþ panel kullanýldýðýnda 14 mm)
	• Otomatik ayar
	(Çekimin görüþ açýsýna ve görüntü sensörü boyutuna göre flaþ kapsamýný otomatik olarak ayarlar.)
	• Manuel ayar
	Yansýma:
	90° yukarý, 7° aþaðý, 180° sola/saða
	Flaþ zamanlamasý:
	Normal flaþ: 1,8 ms veya daha az, Hýzlý Flaþ: 2,3 ms veya daha az
	Renk sýcaklýðý bilgisi aktarýmý:
	Flaþ renk sýcaklýðý bilgileri, flaþ patladýðýnda fotoðraf makinesine aktarýlýr.
	Renk filtresi:
	Kullanýlabilir

	Poz Kontrolü
	Poz kontrol sistemi:
	E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaþ, otomatik/manuel harici flaþ ölçümü, manuel flaþ, stroboskopik flaþ
	Etkin flaþ menzili:
	(EF50 mm ile, ISO 100'de f/1.4 lens)
	Normal flaþ: yakl. 0,5 - 30 m (1,6 - 98,4 fit)
	Hýzlý Flaþ: dk.: yakl. 0,5 - 12 m (1,6 - 39,4 fit)
	maks: yakl. 0,5 - 21 m (1,6 - 68,9 fit)
	Yüksek hýzda senkron: yakl. 0,5 - 15 m (1,6 - 49,2 fit) (1/250 sn.'de)
	Flaþ poz telafisi:
	1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla ±3 durak
	FEB:
	1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla ±3 durak (flaþ poz telafisiyle kullanýldýðýnda)
	FE kilidi:
	Fotoðraf makinesinin <B>, <7> veya <P> tuþuna basýn
	Yüksek hýzda senkron:
	Var
	* Radyo aktarýmlý kablosuz çekimde, sadece 2012 tarihinden sonra üretilen EOS dijital fotoðraf makineleriyle yüksek hýzda senkron mümkün olabilir.

	Manuel flaþ:
	1/128 - 1/1 güç (1/3 duraklý artýþ)
	Stroboskopik flaþ:
	Var (1 - 500 Hz)
	* Optik aktarýmlý kablosuz flaþta 1 Hz ila 199 Hz

	Flaþ poz telafisi:
	Flaþ pozu onaylama lambasý yanar
	Modelleme flaþý:
	Fotoðraf makinesinin alan derinliði önizleme tuþuyla patlatýlýr

	Fotoðraf makinesinin alan derinliði önizleme tuþuyla patlatýlýr
	Flaþ Döngüsü
	Döngü süresi:
	Normal flaþ: yakl. 0,1 – 5,5 sn. Hýzlý Flaþ: yakl. 0,1 – 3,3 sn.
	* Dört adet AA/LR6 alkalin piller kullanýldýðýnda

	Flaþ hazýr lambasý göstergesi:
	Kýrmýzý yanar: normal flaþ kullanýlabilir
	Yeþil yanar: Hýzlý Flaþ kullanýlabilir

	AF Yardýmcý Iþýðý
	Uyumlu AF sistemi:
	1 - 61 AF noktasý (28 mm veya daha fazla odaklanma uzunluðu)
	* Vizörlü çekimde AF ve Canlý Görünüm çekimi veya video çekiminde Hýzlý Mod

	Etkin menzil:
	Merkezde: yakl. 0,6 - 10 m / 2,0 - 32,8 fit., periferi: yakl. 0,6 - 5 m / 2,0 - 16,4 fit

	Radyo Aktarýmlý Kablosuz Ýþlevi (Sadece 600EX-RT)
	Frekans:
	2405 – 2.475 MHz
	Modülasyon sistemi:
	Primer modülasyon: OQPSK, sekonder modülasyon: DS-SS
	Kablosuz ayarlar:
	Ana/ikincil
	Kanal:
	Otomatik, Kanal 1 - 15
	Kablosuz radyon kimliði:
	0000 - 9999
	Ýkincil ünite kontrolü:
	5 gruba kadar (A/B/C/D/E), 15 uniteye kadar
	Aktarým mesafesi:
	Yakl. 30 m / 2.999,23 cm.
	* Ana ünite ile ikincil ünite arasýnda bir engel yoksa ve diðer cihazlardan radyo giriþimi bulunmuyorsa
	* Aktarým mesafesi ünitelerin göreceli pozisyonuna, ortam durumuna ve hava durumuna göre daha kýsa olabilir.

	Flaþ oraný kontrolü:
	1:8 - 1:1 - 8:1, güç 1/2 duraklý artýþ
	Ýkincil flaþ pili kontrolü:
	Ana ünitenin LCD paneli üzerinde <Q> simgesi yanar, ikincil ünitenin AF lambasý yanýp söner, flaþ hazýr lambasý yanar
	Baðlantýlý çekim:
	Var

	Optik Aktarýmlý Kablosuz Ýþlevi
	Baðlantý yöntemi:
	Optik sinyalli
	Kablosuz ayarlar:
	Ana/ikincil
	Kanal:
	Kanal 1 - 4
	Ýkincil ünite kontrolü:
	3 gruba kadar (A/B/C)
	Aktarým mesafesi:
	Ýç mekan: Yakl. 0,7 - 15 m / 2,3 – 49,2 fit dýþ mekan: yakl. 0,7 - 10 m / 2,3 – 32,8 fit (önden)
	±40° yatay ve ±30° dikey, ana üniteye doðru
	Flaþ oraný kontrolü:
	1:8 - 1:1 - 8:1, güç 1/2 duraklý artýþ
	Ýkincil flaþ pili gösterimi:
	Ýkincil ünitenin AF yardýmcý ýþýðý yanýp söner, faþ hazýr lambasý yanýp söner


	Ýkincil ünitenin AF yardýmcý ýþýðý yanýp söner, faþ hazýr lambasý yanýp söner
	Özelleþtirilebilir Ýþlevler
	Özel Ýþlevler:
	18
	Kiþisel Ýþlevler:
	600EX-RT: 7 / 600EX: 5

	Güç Kaynaðý
	Speedlite güç kaynaðý:
	4 adet AA/LR6 alkalin piller
	* AA/LR6 Ni-MH ve lityum piller de kullanýlabilir

	Pil ömrü (Flaþ sayýsý):
	Yakl. 100 - 700 flaþ
	* Dört adet AA/LR6 alkalin piller kullanýldýðýnda

	Radyo aktarýmlý kablosuz çekim süresi:
	Yakl. kesintisiz 9 saat
	* Ana flaþ patlamasý KAPALI olduðunda, AA/LR6 alkalin piller kullanýldýðýnda

	Optik aktarýmlý kablosuz çekim sayýmý:
	Yakl. 1500 kez
	* Ana flaþ patlamasý KAPALI olduðunda, AA/LR6 alkalin piller kullanýldýðýnda

	Güç tasarrufu:
	Yakl. 90 sn. boþta kaldýktan sonra güç kapanýr
	* Ýkincil ünite olarak ayarlandýðýnda: 60 dk.
	* Radyo aktarýmlý kablosuz ana ünite ve baðlantýlý çekim ayarlandýðýnda: 5 dk.

	Harici besleme:
	Kompakt Pil Paketi CP-E4 kullanýlabilir

	Boyutlar ve Aðýrlýk
	Boyutlar:
	Yakl. 79,7 (G) x 142,9 (Y) x 125,4 (E) mm / 3,1 x 5,6 x 4,9 inç (tozdan ve sudan koruma koruma adaptörü hariç)
	Aðýrlýk:
	Yakl. 425 g / 15,0 oz.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.


	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.

	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.

	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.
	* Sadece Speedlite, piller hariç.

	* Sadece Speedlite, piller hariç.


	B Tipi Fotoðraf Makinesiyle Kullanýldýðýnda
	Bu bölümde Speedlite 600EX-RT/600EX B Tipi fotoðraf makinesiyle (TTL otomatik flaþ destekli EOS video kamera) kullanýldýðýnda mevcut olan ve olmayan iþlevler belirtilir.
	Speedlite 600EX-RT/600EX bir B Tipi fotoðraf makinesiyle otomatik flaþlý kullanýldýðýnda, Speedlite'ýn LCD panelinde <b> simgesi görüntülenir.
	B Tipi fotoðraf makineleriyle kullanýlabilen iþlevler
	TTL otomatik flaþ
	Speedlite flaþ poz telafisi
	FEB
	Manuel flaþ
	Stroboskopik flaþ
	Ýkinci perde senkronu
	Manuel harici flaþ ölçümü
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	• Manuel flaþ
	• Stroboskopik flaþ

	• Stroboskopik flaþ

	B Tipi fotoðraf makinelerinde bulunmayan iþlevler
	E-TTL II/E-TTL otomatik flaþ
	FE kilidi
	Yüksek hýzda senkron
	Otomatik harici flaþ ölçümü
	Radyo aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	Optik aktarýmlý kablosuz flaþlý çekim
	• Otomatik flaþlý çekim
	• Flaþ oraný kontrolü

	Modelleme flaþý

	Modelleme flaþý
	Modelleme flaþý
	Modelleme flaþý
	Modelleme flaþý
	Modelleme flaþý

	NOTLAR
	NOTLAR
	NOTLAR
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