
Kullaným Kýlavuzu

Ýdeal kamera performansý için, kamerayý kullanmadan önce lütfen 
Kullaným Kýlavuzunu okuyun.

SLR Dijital Kamera

kullanım kılavuzları
için tıklayınız.

http://www.tozlumercek.com/pentax-kilavuz


Bu PENTAX W Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Kameranýn tüm 
özelliklerinden ve fonksiyonlarýndan en iyi þekilde faydalanabilmek için, kamerayý 
kullanmadan önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm kapasitesini 
anlamanýza yardýmcý olmasý açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu emniyetli bir yerde 
saklayýnýz.

Kullanabileceðiniz objektifler
Genellikle, bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler DA, DA L, D FA ve FA J objektifleri 
ve açýklýk halkasýnda bir s (Otomatik) konumu olan objektiflerdir. Diðer objektif 
ve aksesuarlarý kullanmak için bkz. s.60 ve s.322.

Telif Hakký
W kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir görüntü, Telif Haklarý 
Kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusunda bile olsa 
gösterilerde, performanslarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde 
kýsýtlama getirilecek durumlar olabileceði için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký 
almak amacýyla çekilen görüntüler, Telif Haklarý Kanunu’nda belirtildiði üzere, 
bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.

Ticari Markalar
PENTAX, W ve smc PENTAX, HOYA CORPORATION’ýn ticari markalarýdýr.
PENTAX Digital Camera Utility ve SDM, HOYA CORPORATION ticari markalarýdýr.
Windows Vista ve Windows, Microsoft Corporation’ýn Amerika Birleþik Devletleri 
ve diðer ülkelerdeki ticari markasýdýr. Windows Vista, Microsoft Corporation’ýn Amerika 
Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki tescilli ticari markasý veya ticari markasýdýr.
Macintosh ve Mac OS, Amerika Birleþik Devletleri ve diðer ülkelerde kayýtlý olan Apple 
Inc.’in ticari markalarýdýr.

 SDHC Logosu bir SD-3C, LLC ticari markasýdýr.
Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansý altýndaki DNG teknolojisine sahiptir.

 DNG logosu, Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki Adobe Systems 
Incorporated firmasýnýn tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr.
IrSimple™ ve IrSST™, Infrared Data Association® mülkiyetindeki ticari markalardýr.
Diðer tüm markalar veya ürün isimleri ilgili firmalarýn sahiplerinin ticari markalarý veya 
tescilli ticari markalarýdýr. Ancak, TM veya ® iþaretleri bu kýlavuzda her durumda 
kullanýlmamýþtýr.

Bu ürün PRINT Image Matching III’ü deteklemetedir. PRINT Image Matching özelliðine 
sahip dijital kameralar, yazýcýlar ve programlar fotoðrafçýlarýn amaçlarýna daha yakýn 
görüntüler elde etmelerine yardýmcý olur. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III 
ile uyumlu olmayan yazýcýlarda kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
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Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Bu cihazý güçlü elektromanyetik radyasyon veya manyetik alanlar üreten aygýtlarýn 

yakýnýnda kullanmayýnýz veya konumlamayýnýz. Radyo ileticiler gibi aygýtlar tarafýndan 
üretilen güçlü statik yükler veya manyetik alanlar monitörün çalýþmasýný kesintiye 
uðratabilir, kayýtlý olan verileri hasara uðratabilir veya ürünün dahili devrelerini 
etkileyip kameranýn bozulmasýna neden olabilir.

• Monitörde kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak 
üretilmiþtir. Ýþlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, 
% 0,01 ya da daha az sayýda pikselin çalýþmayabileceði ya da çalýþmamalarý 
gerekirken çalýþabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun 
kaydedilen görüntü üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadýr.

• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve monitörün ekran görüntülerinin, gerçekteki 
durumlarýndan farklý olma ihtimali mevcuttur.

• Bu kýlavuzda kullanýlan, “bilgisayar(lar)” genel terimi bundan böyle bir Windows PC’ye 
veya bir Macintosh’a iþaret edecektir.

• Kamerada D-LI109 pil veya dört AA pilli seçmeli AA pil yuvasý D-BH109 kullanýlabilir. 
Bu kýlavuzda hem D-LI109 ve hem de D-BH109’dan bundan sonra pil olarak 
bahsedilmektedir.
Yukarýda belirtilenler hariç olmak üzere, “pil(ler)” genel teriminden, bu kamera 
ve bunun aksesuarlarý için kullanýlan herhangi bir pil anlaþýlmalýdýr.

Bu ürünün güvenliði konusunda azami dikkati sarfettik. Bu ürünü 
kullanýrken, aþaðýdaki sembollerle gösterilmiþ unsurlar hakkýnda özel bir 
dikkat göstermenizi rica ediyoruz.

 Uyarý

• Kamerayý sökmeyiniz ya da deðiþikliðe uðratmayýnýz. Kamera içinde elektrik çarpmasý 
riski oluþturabilecek yüksek voltaj alanlarý mevcuttur.

• Düþmeden ya da kameraya verilen baþka bir hasardan ötürü kameranýn iç kýsmý 
ortaya çýkarsa bu kýsýmlara asla dokunmayýnýz. Elektrik çarpmasý riski bulunmaktadýr.

• Güneþe bakýlmasý gözlerinize zarar verebileceðinden dolayý, telefoto objektif ile 
kamera üzerinden asla güneþe direkt olarak bakmayýnýz. Direkt olarak telefoto 
objektifle bakýlýrsa görüþ kaybý ortaya çýkabilir.

Kameranýzýn Güvenli Biçimde Kullanýmý için

Uyarý
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde ciddi kiþisel 
yaralanmalarýn ortaya çýkabileceðini göstermektedir.

Dikkat
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde küçük veya orta 
ölçekli kiþisel yaralanmalarýn veya mal kaybýnýn ortaya 
çýkabileceðini göstermektedir.

Kamera Hakkýnda
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• Kullaným esnasýnda duman ya da garip bir koku gibi herhangi bir düzensizlik oluþmasý 

halinde derhal kullanýma son veriniz, pili ya da AC adaptörü çýkarýnýz ve en yakýn 
PENTAX Servis Merkezi ile irtibat kurunuz. Ürünün kullanýmýna devam edilmesi 
halinde yangýn ya da elektrik þoku oluþabilir.

• Flaþ patlatýlýrken parmaðýnýzý flaþýn üzerine yerleþtirmeyiniz. Yanýk oluþabilir.
• Flaþ patlatýlýrken flaþýn üzerini bir giysi ile kapatmayýnýz. Renk bozulmasý ortaya 

çýkabilir.
• Bir kiþinin gözlerine doðrultulmuþ olan kameranýn kýzýlötesi baðlantý noktasý ile 

kýzýlötesi iletim yoluyla veri göndermeyiniz. Aksi halde, görmede zorluk ve diðer 
yaralanmalar ortaya çýkabilir.

• Kameranýn bazý kýsýmlarý kullaným esnasýnda ýsýnacaktýr. Söz konusu bölgelerin uzun 
süre tutulmasý halinde düþük ýsý yanýklarýnýn meydana gelme riski mevcuttur.

• Monitörün zarar görmesi halinde, cam parçacýklarýna dikkat ediniz. Ayrýca, sývý 
kristalin cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza temas etmesine izin vermeyiniz.

• Ýçinde bulunduðunuz kiþisel faktörlere veya fiziksel koþullara baðlý olarak, kameranýn 
kullanýmý kaþýnma, piþme veya kabarmalara yol açabilir. Herhangi bir anormal durum 
karþýsýnda kameranýn kullanýmýna son veriniz ve derhal bir týbbi yardýma baþvurunuz.

 Uyarý

• Her zaman bu ürün için özel olarak geliþtirilen pil þarj cihazýný ve AC adaptörü belirtilen 
elektrik akýmý ve voltaj ile kullanýnýz. Bu ürüne has olmayan bir pil þarj cihazýnýn veya 
AC adaptörün kullanýmý ya da bu özel pil þarj cihazý veya AC adaptörün belirtilen elektrik 
akýmý veya voltaj deðerleri dýþýnda kullanýmý yangýna, elektrik çarpmasýna ya da 
kameranýn bozulmasýna yol açabilir. Belirlenmiþ olan voltaj 100 - 240V AC þeklindedir.

• Ürünü parçalarýna ayýrmayýnýz ya da üründe deðiþiklik yapmayýnýz. Bu durum yangýn 
ya da elektrik þokuna neden olabilir.

• Kameradan duman ya da deðiþik bir koku gelmesi veya diðer herhangi bir anormal 
durum karþýsýnda, hemen kamerayý kullanmayý býrakýp en yakýn PENTAX Servis 
Merkezine baþvurunuz. Ürünün kullanýmýna devam edilmesi yangýn ya da elektrik 
þokuna neden olabilir.

• Ürünün içerisine su kaçmasý halinde, PENTAX Servis Merkezine baþvurunuz. 
Ürünün kullanýmýna devam edilmesi yangýn ya da elektrik þokuna neden olabilir.

• Pil þarj cihazýnýn ve AC fiþinin kullanýmý esnasýnda fýrtýna oluþmasý durumunda, 
elektrik kablosunu fiþten çekip kullanmayý býrakýnýz. Ürünün kullanýlmaya devam 
edilmesi ürünün zarar görmesine, yangýn ya da elektrik þokuna neden olabilir.

• Tozlanmasý halinde, elektrik kablosunun fiþini siliniz. Biriken toz yangýna neden 
olabilir.

• Tehlike riskini önlemek için, yalnýzca CSA/UL sertifikalý elektrik kablosu seti kullanýnýz, 
kablo Tip SPT-2 ya da daha aðýr olup minimum NO.18 AWG bakýrdýr; tek ucu dökümlü 
erkek ilave fiþ baþlýklý (bir NEMA özelliði ile belirlenmiþ) ve diðer ucu da dökümlü diþi 
konektör gövdeli (bir IEC endüstriyel olmayan tip özelliði ile belirlenmiþ) ya da eþitidir.

Pil Þarj Cihazý ve AC Adaptörü Hakkýnda
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 Dikkat

• AC kablosu üzerine sert nesneler yerleþtirmeyiniz veya düþürmeyiniz veya bunu sert 
bir þekilde çekmeyiniz. AC kablosunun hasar görmesi halinde bir PENTAX Servis 
Merkezine baþvurunuz.

• Kablo takýlý halde iken, AC kablosunun uçlarýna dokunmayýnýz veya kýsa devre 
yaptýrmayýnýz.

• Elleriniz ýslakken elektrik kablosunu tutmayýnýz. Aksi halde elektrik þoku ortaya 
çýkabilir.

• Ürünü düþürmeyiniz veya sert darbelere maruz býrakmayýnýz. Bu cihazýn kýrýlmasýna 
neden olabilir.

• Þarj cihazýný þarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI109 dýþýnda hiçbir pili þarj etmek için 
kullanmayýnýz. Diðer pil türlerinin þarj edilmeye çalýþýlmasý halinde, patlama veya 
ýsýnma ortaya çýkabilir veya pil þarj cihazý bozulabilir.

 Uyarý

• Pilde oluþacak bir sýzýntýnýn gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuþturmayýnýz. Gözlerinizi temiz su ile yýkayýp vakit kaybetmeden týbbi yardýma 
baþvurunuz.

 Dikkat

• Bu kamera ile yalnýzca belirtilen pili kullanýnýz. Diðer pillerin kullanýmý patlamaya veya 
yangýna neden olabilir.

• Pilin içini sökmeyiniz. Pilin içinin sökülmesi patlama veya sýzýntýya neden olabilir.
• Isýnmasý ya da duman çýkmasý halinde, pili kameradan derhal çýkarýnýz. Bu iþlem 

esnasýnda kendinizi yakmama hususunda dikkatli olunuz.
• Telleri, saç tokalarýný ve diðer metal nesneleri pilin + ve - temas noktalarýndan uzak 

tutunuz.
• Pili kýsa devre yapmayýnýz veya pili ateþe atmayýnýz. Bu bir patlama veya yangýna 

neden olabilir.
• Cildinize ya da kýyafetinize herhangi bir þekilde pil sýzýntýsýnýn temas etmesi halinde, 

bu, ciltte tahriþe neden olabilir. Bulaþan alanlarý tamamen su ile yýkayýnýz.
• D-LI109 Pil Kullanýmý Hakkýnda Önlemler

YALNIZCA BELÝRTÝLMÝÞ OLAN ÞARJ CÝHAZINI KULLANINIZ.
- YAKMAYINIZ.
- SÖKMEYÝNÝZ.
- KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
- YÜKSEK SICAKLIKLARA (140°F / 60°C) MARUZ BIRAKMAYINIZ

 Uyarý

• Pillerde oluþacak bir sýzýntýnýn gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuþturmayýnýz. Gözlerinizi temiz su ile yýkayýp vakit kaybetmeden týbbi yardýma 
baþvurunuz.

Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon Pil Hakkýnda

AA Pillerin Kullanýmý Hakkýnda
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 Dikkat

• Seçmeli AA pil yuvasý D-BH109 kullanýldýðýnda, dört AA alkalin, AA lityum veya 
AA Ni-MH piller kullanýlabilir. Burada belirtilenlerin haricindeki pilleri kullanmayýnýz. 
Diðer tipte pillerin kullanýlmasý sonucunda kamera zayýf þekilde iþlev görebilir 
ya da piller infilak edebilir ya da bir yangýna neden olabilir.

• AA alkalin ve AA lityum piller þarj edilemez. Pilleri sökmeye kalkýþmayýnýz. 
Þarj edilemeyen pilleri þarj etmeye veya pilleri sökmeye kalkýþýrsanýz, 
sonuçta patlama veya sýzýntý ortaya çýkabilir.

• Piller, bunlarýn üzerinde iþaretlenmiþ olan kutuplara göre (+) ve (-) doðru þekilde 
yerleþtirilmelidir. Pillerin yanlýþ þekilde yerleþtirilmesi bir patlamaya veya yangýna 
sebep olabilir.

• Pilleri deðiþtirme esnasýnda, farklý markalardan, türlerden ya da kapasitelerden pilleri 
bir arada kullanmayýnýz. Ayrýca, eski pilleri yenileri ile birlikte kullanmayýnýz. Aksi halde 
piller infilak edebilir ya da bir yangýna neden olabilir.

• Pilleri kýsa devre yapmayýnýz ya da ateþe atmayýnýz. Pilleri sökmeyiniz. 
Piller patlayabilir veya tutuþabilir.

• Þarj edilebilir Ni-MH pillerin haricindeki pilleri þarj etmeyiniz. Piller infilak edebilir veya 
tutuþabilir. Bu kamerada kullanýlabilecek AA piller arasýnda, Ni-MH pillerin haricindeki 
piller þarj edilemez.

• Pillerde oluþacak bir sýzýntýnýn cildinize ya da kýyafetinize temas etmesi halinde, 
cildiniz üzerinde tahriþ ortaya çýkabilir. Etkilenen alanlarý iyice su ile yýkayýnýz.

• Isýnmalarý ya da duman çýkarmalarý halinde, pilleri hemen kameradan çýkarýnýz. 
Bu iþlem esnasýnda kendinizi yakmamaya özen gösteriniz.

 Uyarý

• Kamerayý ve aksesuarlarýný küçük çocuklarýn eriþebileceði yerlere yerleþtirmeyiniz.
1. Eðer ürün kazara düþerse veya kullanýlýrsa, ciddi kiþisel yaralanmalara neden 

olabilir.
2. Askýnýn boynun etrafýna sarýlmasý boðulmaya neden olabilir.
3. Pil ya da SD Hafýza Kartlarý gibi küçük bir aksesuarýn yanlýþlýkla yutulmasý riskini 

ortadan kaldýrmak için, bunlarý çocuklarýn eriþiminden uzak tutunuz. Bir aksesuarýn 
kazara yutulmasý halinde derhal týbbi yardýma baþvurunuz.

Kamerayý ve Aksesuarlarýný Küçük Çocuklarýn Eriþiminden 
Uzak Tutun
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• Seyahat halinde iken, ürün paketi içerisinde tedarik edilmiþ olan Dünya Servis Aðý 
listesini de yanýnýza alýnýz. Yurtdýþýndayken sorunlarla karþýlaþmanýz halinde bu sizin 
için faydalý olacaktýr.

• Kamera uzun bir müddet kullanýlmadýðýnda, özellikle önemli resimler çekmeden önce 
(örneðin bir düðünde ya da seyahat ederken) kameranýn hala düzgün çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol ediniz. Kameranýzýn ya da kayýt ortamý (SD Hafýza Kartý) v.b’nin 
kötü çalýþmasýndan dolayý görüntüler ve sesler gibi bir kaydýn içeriðinin kaydý, 
izlenmesi ve kameranýzdan bir bilgisayara verilerin aktarýlmasý garanti edilemez.

• Pilin tam þarjlý bir þekilde saklanmasý pilin performansýný azaltabilir. Pili yüksek 
sýcaklýklarda muhafaza etmekten kaçýnýnýz.

• Eðer pil takýlý ise ve kamera uzun bir süre kullanýlmayacaksa, pilin þarjý kendiliðinden 
boþalacak ve pilin ömrü kýsalacaktýr.

• Pilin kullanýmdan bir gün önce veya kullaným gününde þarj edilmesi tavsiye 
edilmektedir.

• Bu kamera ile birlikte tedarik edilen AC kablosu, özellikle pil þarj cihazý D-BC109 
ile kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. Baþka cihazlarla kullanmayýnýz.

• Kamerayý yüksek ýsýlara veya yüksek neme maruz býrakmayýnýz. Isý deðerleri çok 
yükselebileceðinden dolayý kamerayý bir araç içinde býrakmayýnýz.

• Kamerayý güçlü titreþimlere, darbelere veya basýnca maruz býrakmayýnýz. 
Kamerayý motorsikletlerin, otomobillerin veya gemilerin titreþiminden korumak için bir 
yastýk kullanýnýz.

• Kameranýn kullanýmý için ýsý aralýðý 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arasýndadýr.
• Yüksek ýsýlarda monitör siyah renk alabilir ancak normal ýsý seviyelerine eriþildiðinde 

normal rengine döner.
• Monitör düþük ýsýlarda daha yavaþ reaksiyon gösterebilir. Bu, likit kristal 

özelliklerinden dolayýdýr ve bir arýza deðildir.
• Ani ýsý deðiþiklikleri kameranýn içinde ve dýþýnda nem yoðunlaþmasýna neden 

olacaktýr. Kamerayý çantanýzýn ya da bir plastik çantanýn içine yerleþtiriniz ve kamera 
ve çevre ýsýsý eþitlendiðinde kamerayý çantadan çýkarýnýz.

• Çöp, çamur, kum, toz, su, zehirleyici gazlar ye da tuzlarla temastan kaçýnýnýz. 
Bunlar kameranýn bozulmasýna yol açabilir. Kameraya düþen yaðmur veya 
su damlacýklarýný kurulayýnýz.

• Monitöre sert bir þekilde bastýrmayýnýz. Kýrýlmasýna ya da arýzalanmasýna neden 
olabilir.

• Bir tripod kullandýðýnýz esnada tripod yuvasýndaki vidayý aþýrý sýkmamaya dikkat 
ediniz.

Kullaným Esnasýnda Uygulanacak Bakým

Kameranýzý Kullanmadan Önce

Pil ve Þarj Cihazý Hakkýnda

Kameranýzýn Taþýnmasý ve Kullanýmý ile ilgili Önlemler
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• Ürünü, tiner, alkol ya da benzin gibi organik solventler ile temizlemeyiniz.
• Objektif veya vizörde biriken tozlarý almak için bir objektif fýrçasý kullanýnýz. Objektife 

zarar verebileceðinden dolayý temizleme için asla bir sprey kullanmayýnýz.
• CMOS sensörün profesyonel temizleme iþlemi için lütfen PENTAX Servis Merkezi ile 

irtibat kurunuz. (Bu ücrete tabidir.)

• Kamerayý koruyucular veya kimyasal maddelerle birlikte muhafaza etmeyiniz. Yüksek 
ýsýlarda ve yüksek nemde saklanmasý, kamera üzerinde küf oluþmasýna neden 
olabilir. Kamerayý kabýndan çýkarýnýz ve kuru, iyi havalandýrmalý bir yerde saklayýnýz.

• Kameranýn yüksek performansýný muhafaza etmek için her bir veya iki yýlda bir 
periyodik tetkikler yaptýrmanýz tavsiye edilir.

• SD Hafýza Kartý ile ilgili olarak, “SD Hafýza Kartý Kullanýldýðýnda Alýnacak Önlemler” 
(s.57) kýsmýna bakýnýz.

• Bir SD Hafýza Kartý üzerinde kayýtlý olan verileri silmenin veya bir SD Hafýza Kartýný 
formatlamanýn orijinal verileri tamamen silmeyeceðini aklýnýzda bulundurunuz. Silinen 
dosyalar bazen piyasada satýlan programlar kullanýlarak geri kazanýlabilmektedir. 
Bu tür verilerin gizliliðinin muhafaza edilmesi kullanýcýnýn sorumluluðundadýr.

Kameranýzýn Temizlenmesi

Kameranýzýn Saklanmasý

Diðer Önlemler

Ürün Kaydý Hakkýnda

Size daha iyi hizmet verebilmemiz açýsýndan, kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan 
CD-ROM’da ya da PENTAX web sitesinde bulunan ürün kaydýný doldurmanýzý rica 
ediyoruz. Ayrýntýlar için bkz s.311. Ýþbirliðiniz için teþekkür ederiz.
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Bu Kullaným Kýlavuzu aþaðýdaki bölümlerden oluþmaktadýr.

Kullaným Kýlavuzunun Ýçeriði

1 Kameranýzý Kullanmadan Önce

Kamera özelliklerini, aksesuarlarýný ve çeþitli parçalarýn isimlerini ve fonksiyonlarýný 
açýklar.

2 Baþlarken

Kameranýn satýn alýnmasýndan resim çekimine kadar yapýlacak adýmlarý açýklar. 
Bu bölümü okuduðunuzdan ve talimatlarý takip ettiðinizden emin olunuz.

3 Temel Ýþlemler

Fotoðraflarýn çekimi ve izlenmesi ile ilgili iþlemleri açýklar.

4 Çekim Fonksiyonlarý

Çekimle ilgili fonksiyonlarý açýklar.

5 Flaþýn Kullanýmý

Dahili flaþýn ve harici flaþlarýn nasýl kullanýlacaðýný açýklar.

6 Çekim Ayarlarý

Fotoðrafý iþlemden geçirme ayarlarý ve dosya formatýnýn ayarlanmasý ile ilgili 
iþlemleri açýklar.

7 Oynatým Fonksiyonlarý

Fotoðraflarýn izlenmesi, silinmesi ve koruma altýna alýnmasý ilgili iþlemleri açýklar.

8 Fotoðraflarýn Ýþlemden Geçirilmesi

Fotoðraf boyutunun deðiþtirilmesi, dijital filtrelerin uygulanmasý ve RAW formatý ile 
çekilen resimlerin geliþtirilmesi ile ilgili iþlemleri açýklar.

9 Ýlave Ayarlarýn Deðiþtirilmesi

Monitör ayarlarý ve fotoðraf klasörü isimlendirme prosedürü gibi kamera ayarlarýnýn 
deðiþtirilmesi ile ilgili iþlemleri açýklar.

10 Bir Bilgisayarla Baðlantý

Kameranýn bir bilgisayara nasýl baðlanabileceðini anlatýr ve tedarik edilmiþ olan 
programla ilgili kurulum talimatlarý ve genel bir bakýþ sunar

11 Ek

Sorunlarýn giderilmesini açýklar, opsiyonel aksesuarlarý tanýtýr ve çeþitli kaynaklar 
sunar.

1

5

4

3

2

6

10

9

8

7

11
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Bu Kullaným Kýlavuzunda kullanýlan sembollerin anlamlarý aþaðýda 
açýklanmaktadýr.

1 Ýlgili bir iþlemi açýklayan referans sayfa numarasýný gösterir.

Kullanýþlý bilgileri gösterir.

Kameranýn kullanýlmasý esnasýnda alýnmasý gereken önlemleri 
gösterir.
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W Kameranýn Özellikleri

• Yüksek hassasiyet ve geniþ bir dinamik menzil için yaklaþýk 12,4 milyon 
etkili pikselli 23,6×15,8 mm CMOS sensöre sahiptir.

• Bir fotoðraf sensör ötelemeli sarsýntý azaltma sistemi olan Shake 
Reduction (SR) özelliðine sahiptir. Bu özellik, objektif tipine baðlý 
olmaksýzýn minimum kamera sarsýntýsý ile keskin resimler çekmenize 
imkan verir.

• Kolay fotoðraf oluþturma ve manuel odaklama için, yaklaþýk 
0,85 büyütme ve yaklaþýk %96 görüþ alanlý, geleneksel bir 35 mm 
kamerada olan vizörle benzer bir vizöre sahiptir. Ayrýca vizördeki aktif 
AF noktasý (noktalarýnýn) kýrmýzý olarak yandýðý bir ilave iþleve sahiptir.

• Yüksek hassasiyetli görüntüleme performansý için yaklaþýk 921.000 
noktalý, geniþ bir görüntü açýlý ve parlaklýk ve renk ayarlama 
fonksiyonlarýyla birlikte 3.0 inç büyük ekrana sahiptir.

• Þarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI109’a ek olarak, piyasada satýlan 
AA lityum piller, AA Ni-MH þarj edilebilir piller veya AA alkalin piller 
de seçmeli AA pil yuvasý D-BH109 ile birlikte kullanýlabilir.

• Ekrana bakýldýðý sýrada, nesnesin çekim için gerçek zamanlý olarak 
izlenebilmesi özelliðine sahiptir.

• Filmler, objektife ait özelliklerin avantajlarýndan faydalanýlarak çekilebilir. 
Kayýtlý fotoðraflarý ve filmleri TV ekraný gibi bir monitörde izeleyebilmeniz 
üzere, kamera, kompozit video sinyali çýkýþý da gerçekleþtirebilir.

• Kameranýn çeþitli parçalarýnda kullanýcý-dostu bir dizayn uygulanmýþtýr. 
Büyük yazý boyutu, yüksek kontrastlý monitör ve kullanýþlý menüler 
kameranýn kullanýmýný çok kolaylaþtýrýr.

• CMOS sensör, sensörün üzerine tozun yapýþmasýný önlemek üzere özel 
bir SP kaplama özelliðine sahiptir. Toz Kaldýrma fonksiyonu, biriken 
tozun kaldýrýlmasý için CMOS sensörü sallar.

• Kameradaki fotoðrafý dahili olarak iþlemden geçiren Dijital Filtrelere 
sahiptir. Resimler çekerken veya bunlarý çektikten sonra fotoðraflarý 
iþlemden geçirmek için Renkli veya Yumuþak gibi dijital filtreleri 
kullanabilirsiniz.

• Daha geniþ bir ifade aralýðýna imkan vererek, düzenlenen fotoðrafýn son 
görüntüsünü ön izlerken ayarlar yapmanýza olanak sunan Özel Fotoðraf 
iþlevine sahiptir.

• Esnek JPEG formatýnda veya yüksek kaliteli ve tam olarak 
düzenlenebilir RAW formatýnda fotoðraflar kaydeder. JPEG+RAW 
olarak da seçim yapabilir ve her iki formatta eþ zamanlý olarak kayýt 
gerçekleþtirebilirsiniz. RAW formatýnda çekilen resimler kamera 
iç mekanizmasýnda kolaylýkla iþleme tabi tutulabilir.
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• Ayarlý hassasiyete göre diyafram açýklýðýný ve obtüratör hýzýný otomatik 

olarak ayarlayan Hassasiyet Önceliði moduna K sahiptir.
• Görüntü verisini cep telefonlarý ve yazýcýlara gönderme ve bunlardan 

almaya imkan veren kýzýlötesi iletimini (IrSimple/IrSS) destekler.

Shake Reduction (SR)
W kameradaki Shake Reduction (SR), kameranýn sarsýlmasýný 
telafi ederek görüntü sensörünü yüksek hýzlarda hareket ettiren 
ve manyetik güç kullanan orijinal bir PENTAX sistemidir.
Bir resmin kompozisyonunun deðiþtirilmesinde olduðu gibi, sarsýldýðý 
zaman kamerada bazý iþletim parazitleri ortaya çýkabilir. Bu normaldir 
ve bir iþlev bozukluðu deðildir.

Ýlave olarak bir RAW Fotoðrafý þeklinde Kaydetme
En son çekilen fotoðrafýn dosya formatý JPEG ise ve bu veriler hala 
geçici bellekte bulunuyorsa, izleme esnasýnda mc düðmesine 
basarak dosyayý ilave olarak RAW formatýnda da kaydedebilirsiniz.
Eðer fotoðraf aþaðýdaki ayarlarýn herhangi biri kullanýlarak 
çekilmemiþse, ilgili listelenen RAW fotoðrafý kaydedilir.
• Ters Ýþlem Ters Ýþlemsiz RAW fotoðrafý
• Dijital Filtre Filtre efektsiz RAW fotoðrafý
• YDM Çekimi Standart pozlamalý RAW fotoðrafý
• Çoklu-pozlama Çoklu-pozlamalý RAW fotoðrafý

K-r_OPM_TUR.book  Page 19  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



20

K
am

eran
ýzý K

u
llan

m
ad

an
 Ö

n
ce

1

Ayný objektif kullanýlsa bile W ve 35 mm SLR kameralar arasýndaki çekim 
alaný (görüþ açýsý) deðiþecektir, çünkü 35 mm film ve CMOS sensör için format 
boyutlarý farklýdýr.
35 mm film ve CMOS sensör için boyutlar

35 mm film: 36×24 mm
W CMOS sensör: 23,6×15,8 mm

Bir 35 mm kamera ile kullanýlan objektifin odak uzunluðu, W kameranýn odak 
uzunluðundan yaklaþýk 1,5 kat daha uzundur. Ayný alaný çerçeveleyen bir görüþ 
açýsý ile fotoðraflar çekmek için, 35 mm objektifin odak uzunluðunu 1,5’e bölünüz.

Örnek) Bir 35 mm kamerada bulunan 150 mm objektif ile ayný fotoðrafý 
çekmek için
150÷1,5=100
W ile 100 mm’lik bir objektif kullanýnýz.

Tersi þekilde, 35 mm kameralarýn odak uzunluðunu tespit etmek için W 
ile kullanýlan objektifin odak uzunluðunu 1,5 ile çarpýnýz.

Örnek) Eðer W ile 300 mm’lik objektif kullanýlýyorsa
300×1,5=450
Odak uzunluðu, bir 35 mm kamerada 450 mm’lik bir objektife eþittir.
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Paketin Ýçindekilerin Kontrol 
Edilmesi

Aþaðýdaki aksesuarlar kameranýzla birlikte tedarik edilmiþtir.
Tüm aksesuarlarýn dahil edilmiþ olduðunu kontrol ediniz.

Hot shoe kapaðý FK 

(Kamerada kuruludur)
Göz koruyucu FQ 

(Kamerada kuruludur)
Gövde yuva kapaðý 

(Kamerada kuruludur)

USB kablo 
I-USB7

Aský 
O-ST53

Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon 
Pil D-LI109

Pil þarj cihazý 
D-BC109

AC kablosu Program (CD-ROM) 
S-SW110

Kullaným Kýlavuzu 
(bu kýlavuz)

Seçmeli aksesuarlarla ilgili olarak bkz s.330.
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Çalýþam Parçalarýn Ýsimleri 
ve Ýþlevleri

* Ýkinci resimde, kamera, Göz koruyucu FQ kýsmý çýkarýlmýþ olarak 
gösterilmektedir.

Tripod soketi

Pil kapaðý

Pil kapaðý kilit 
açma mandalý

Zamanlayýcý
lambasý/Uzaktan

kumanda alýcýsý

AF baðdaþtýrýcý

Ayna

Objektif kilit açma
düðmesi

Objektif bilgi 
kontaklarý

Kart kapaðý

Aský halkasý

Hot shoe

Objektif yuva indeksi
(kýrmýzý nokta)

Dahili flaþ

Bilgisayar/AV
terminali

Diyopter ayar kolu

Terminal kapaðý

Vizör

Kart eriþim 
lambasý

Monitör

AF yardým ýþýðý

Hoparlör

Mikrofon

Fotoðraf düzlem
göstergesi

Kýzýlötesi baðlantý
noktasý
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Çekim esnasýnda kullanýlan düðmelerin, kadranlarýn ve mandallarýn 
iþlevleri not edilir.

Çekim Modu

Burada fabrika varsayýlan ayarlarý anlatýlmýþtýr. Düðmeye baðlý olarak 
bu ayarlar deðiþtirilebilir.

3

4

1

7

0

d

6

9

8

e

5

2

a

b
c

f
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1 | (Yeþil) düðme
Bu düðmeye bir fonksiyon 
atayabilirsiniz. (s.205)

2 Deklanþör düðmesi
Fotoðraf çekimi için basýnýz. 
(s.76)

3 Ana düðme
Kamerayý açýp kapatmak için 
hareket ettiriniz. (s.63)

4 Objektif kilit açma 
düðmesi
Bir objektifi çýkarmak üzere 
basýnýz. (s.61)

5 mc düðmesi
EV telafisi ve açýklýk 
deðerlerini ayarlar. 
(s.111, s.117, s.123)

6 Mod kadraný
Çekim modunu deðiþtirir. 
(s.97)

7 Odak modu mandalý
Otomatik odak modu (s.129) 
ve manuel odak modu (s.141) 
arasýnda geçiþ yapar.

8 K/i düðmesi
Dahili flaþýn çýkmasý için 
basýnýz. (s.79)

9 E-kadran
Obtüratör hýzý, diyafram 
açýklýðý, hassasiyet ve EV 
telafisi deðerlerini ayarlar.

0 =/L düðmesi
Hedefe odaklanmak veya 
pozlama deðerini kilitlemek 
üzere bu düðme fonksiyonunu 
seçebilirsiniz. (s.118, s.127, 
s.130)

a Q düðmesi
Oynatým moduna geçiþ yapar. 
(s.87)

b U düðmesi
Bir Live View fotoðrafý 
görüntüler. (s.165)

c M düðmesi
Durum ekranýný görüntüler 
(s.28)
Durum ekraný gösterildiði 
zaman kontrol paneline geçer 
(s.29).

d 4 düðmesi
Kontrol paneli veya bir menü 
ekraný görüntülendiði zaman, 
seçilen ögeyi teyit etmek için 
bu düðmeye basýnýz.
Odaklama alaný S (Seç) 
olarak ayarlandýðýnda, AF 
noktasýnýn deðiþtirilmesini 
etkin kýlmak veya devredýþý 
býrakmak için bu düðmeye 
basýnýz. (s.136)

e Dört-yollu düðme 
(2345)
Geçiþ Modu/Flaþ Modu/Beyaz 
Dengesi/Hassasiyet ayar 
menüsünü görüntüler. (s.92)
Kontrol paneli veya bir menü 
ekraný görüntülendiði zaman, 
imleci hareket ettirmek veya 
ögeleri deðiþtirmek için bu 
düðmeye basýnýz.
Deðiþtirilebildiði zaman 
AF noktasýný deðiþtirir.

f 3 düðmesi
[A Kayýt Modu 1] menüsünü 
(s.93) görüntüler. Daha sonra 
diðer menüleri görüntülemek 
için dört-yollu düðmeye (5) 
basýnýz.
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Oynatým esnasýnda kullanýlan düðmelerin, kadranýn ve mandalýn iþlevleri 
not edilmiþtir.

Oynatým Modu

3

4

2

9

6

0

7

8

a

5

1
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Bu Kullaným Kýlavuzunda, dört-yollu düðme 
tuþlarýyla ilgili olarak belirtilmek istenen yönler þu 
þekildedir.

1 | (Yeþil) düðme
Deðerlerin resetlenmesi gibi 
ayarlarý deðiþtirmek için 
basýnýz. (s.205)

2 Deklanþör düðmesi
Çekim moduna geçiþ yapmak 
için yarýya kadar basýnýz.

3 Ana düðme
Kamerayý açýp kapatmak için 
hareket ettiriniz. (s.63)

4 mc düðmesi
En son çekilen fotoðrafýn 
dosya formatý JPEG ise 
ve bu veriler hala geçici 
bellekte bulunuyorsa, dosyayý 
ilave olarak RAW formatýnda 
kaydetmek üzere bu düðmeye 
basýnýz. (s.88)

5 K/i düðmesi
Fotoðraflarý silmek için 
basýnýz. (s.88)

6 E-kadran
Bir fotoðrafý büyütmek (s.232) 
veya pek çok fotoðrafý eþ 
zamanlý olarak görüntülemek 
(s.233) için bunu kullanýnýz.

7 Q düðmesi
Çekim moduna geçiþ yapar.

8 M düðmesi
Monitörde çekim bilgilerini 
görüntüler. (s.30)

9 4 düðmesi
Menüde ya da oynatým 
ekranýnda seçtiðiniz ayarý teyit 
eder.

0 Dört-yollu düðme 
(2345)
Ýmleci hareket ettirmek 
ve menülerde ya da oynatým 
ekranýndaki ögeleri 
deðiþtirmek için bunu 
kullanýnýz.
Oynatým modu paletini 
görüntülemek üzere dört-yollu 
düðmeye (3) basýnýz. (s.228)

a 3 düðmesi
[Q Oynatým 1] mensünü 
(s.230) görüntüler. 
Daha sonra diðer menüleri 
görüntülemek için dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

Düðme Ýsimleri ile ilgili Referans Bilgiler
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Ekran Göstergeleri

Kameranýn durumuna baðlý olarak 
monitörde çeþitli bilgiler belirir.

Kamera açýldýðý veya mod kadraný çevrildiði zaman monitörde 3 saniye 
(varsayýlan ayar) için kýlavuzlar belirir.

Monitör

Ekranýn parlaklýðý ve rengi ayarlanabilir. (s.287, s.287)

Baþlangýçta veya Mod Kadraný Kullanýlýrken

1 Çekim modu (s.97) 3 Mevcut tarih ve saat (s.68)
2 Dünya Saati (s.280) (yalnýzca 

Gidilen Yer olarak 
ayarlandýðýnda)

Kýlavuzlarýn görünmemesi için, [R Ayar 1] menüsünde [Kýlavuz Ekraný] kýsmýný 
[Kapalý] olarak ayarlayýnýz. (s.284)

Monitör

09/09/2010 10:30AM

P

Program
Otomatik Pozlaması

P1

2 3
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Çekim esnasýnda, mevcut çekim fonksiyonu ayarlarýný göstermek üzere 
durum ekraný görüntülenir. M düðmesine basarak, görüntülenen 
ekranýn tipini deðiþtirebilirsiniz.

Durum ekraný
(Burada görüntülenen ögelerin tümü anlatým amaçlý olarak kullanýlmýþtýr. 
Gerçek ekran bundan farklý olabilir.)

Çekim Modu

P AF.A
1/

ISO

ISO
AUTO

125 5.6F

11 22 +3-3
AWB

12M [ 37]

200

JPEG

12M

[ 37]

Özel Fotoğraf
Parlak

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

Durum ekraný

M

Kontrol paneli Boþ

M M

1 2

9 10
88

11 12

14
8

15 16

22 23 24 25 26

17

18 19 20

21

13

3 4 5 6 7P SHIFT AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

2000 2.8

±1.0 G1A1

F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]

1600

JPEG

1 Çekim Modu (s.97)
2 AE Kilidi (s.127)
3 Aralýklý Çekim (s.156)/

Çoklu-pozlama (s.160)/Dijital Filtre 
(s.162)/HDR Çekimi (s.217)/
Ters Ýþlem (s.224)

4 Özel Fotoðraf (s.221)/Ters Ýþlem 
(s.224)

5 Odak modu (s.129)
6 AE Ölçme (s.121)
7 Pil seviyesi (s.52)
8 E-kadran kýlavuzu
9 Obtüratör hýzý
10 Diyafram açýklýk deðeri
11 ISO AUTO
12 Hassasiyet (s.104)

13 EV Telafisi (s.123)/Pozlama 
Parantezi (s.124)

14 EV çubuðu
15 Flaþ Pozlama Telafisi (s.86)
16 Beyaz Dengesi ince ayarý (s.213)
17 Geçiþ Modu (s.92)
18 Beyaz Dengesi (s.208)
19 AF noktasý seç (s.136)
20 Hassasiyet (s.104)
21 Flaþ Modu (s.80)
22 Dosya Formatý (s.203)
23 JPEG Kaydedilen Piksel (s.200)
24 JPEG Kalitesi (s.201)
25 Shake Reduction (s.148)
26 Kalan fotoðraf saklama kapasitesi/

| düðme kýlavuzu
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Kontrol paneli

Kontrol panelini görüntülemek ve ayarlarý deðiþtirmek için, durum ekranýnda M 
düðmesine basýnýz.

• Mevcut kamera ayarlarýna göre deðiþtirilemeyecek olan ayarlar seçilemez.
• Durum ekranýnda, deðiþtirilmekte olan mevcut ayar veya kullanýlabilecek 

özellikteki düðmelerin kýlavuz ekraný mavi olarak görüntülenir ([R Ayar 1] 
menüsünde [Durum Ekraný] [Ekran Rengi 1] olarak ayarlandýðýnda).

• Eðer 30 saniye içerisinde hiçbir iþlem gerçekleþtirilmezse durum ekraný 
kaybolacaktýr. Bunu tekrar görüntülemek üzere M düðmesine basýnýz.

• Eðer kontrol panelinde 30 saniye içerisinde hiçbir iþlem gerçekleþtirilmezse 
durum ekraný kaybolacaktýr.

• Eðer [Çekim Bilgisi Ekraný], [A Kayýt Modu 4] menüsü altýndaki [Hafýza] 
(s.298) kýsmýnda O (Açýk) olarak ayarlanýr ve boþ ekran seçilirse, kamera bir 
sonraki kez açýldýðýnda, ilk olarak boþ ekran görüntülenir.

• [9999], durum ekranýnda ve kontrol panelinde görüntülenebilecek olan 
maksimum kaydedilebilir fotoðraf sayýsýdýr. Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý 
10.000 veya daha fazla olsa bile, [9999] görüntülenir.

1
2

18 19

43 5 6 7

98 10 11 12

1413 15 16 1712M

[ 37]

Özel Fotoğraf
Parlak

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

1 Fonksiyon ismi
2 Ayar
3 Özel Fotoðraf (s.221)
4 Ters Ýþlem (s.224)
5 Dijital Filtre (s.162)
6 YDM Çekimi (s.217)
7 Shake Reduction (s.148)
8 AE Ölçme (s.121)
9 AF Modu (s.132)
10 AF noktasý seç (s.136)

11 Vurgu Telafisi (s.215)
12 Gölge Telafisi (s.216)
13 Dosya Formatý (s.203)
14 JPEG Kaydedilen Piksel (s.200)
15 JPEG Kalitesi (s.201)
16 Bozulma Telafisi (s.219)
17 Yan Kromatik Sapma Ayarý (s.219)
18 Mevcut tarih ve saat
19 Kalan fotoðraf depolama 

kapasitesi
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Oynatým esnasýnda M düðmesine basýldýðý zaman, kamera, bilgi 
ekraný türleri arasýnda geçiþ yapar.

Oynatým Modu

Standart Çekilen fotoðraf, dosya formatý ve kýlavuzlar görüntülenir.

Histogram ekraný
Çekilen fotoðraf ve histogram (Parlaklýk/RGB) görüntülenir. 
Film oynatýmý esnasýnda kullanýlamaz. (s.33)

Ayrýntýlý bilgiler 
ekraný

Fotoðrafýn nasýl ve ne zaman çekilmiþ olduðu ile ilgili 
ayrýntýlý bilgiler. (s.31)

Bilgi ekraný yok Yalnýzca çekilen fotoðraf görüntülenir.

Oynatým esnasýnda ilk gösterilen bilgi ekraný türü, bir önceki oturumdaki en son 
oynatýmýn bilgi ekraný türü ile aynýdýr. Eðer [Oynatým Bilgisi Ekraný], [A Kayýt 
Modu 4] menüsü altýndaki [Hafýza] (s.298) kýsmýnda P (Kapalý) olarak 
ayarlanýrsa, kamera açýldýðý her zaman ilk olarak [Standart] ekraný görüntülenir.

2000 F5.6JPEG 1/

100-0001100-0001
RAWRAW

200ISO 2000 F5.6JPEG 1/

100-0001100-0001
RAWRAW

200ISO

P

09/09/2010 10:00AM

100-0001

1/2000

AF.A

12M

G2200ISO

24mm
±0
±0

±0
±0
±0

JPEG AdobeRGB

A1
F5.6 +1.5 -0.5

DRDR
200200

Standart

M

M

M

M

Bilgi ekraný yok Ayrýntýlý bilgiler ekraný

Histogram ekraný
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Ayrýntýlý bilgi ekraný

Sayfalar arasýnda geçiþ yapmak için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

P

09/09/2010 10:00AM

09/09/2010 10:00AM

100-0001

1/2000

AF.A

12M

G2200ISO

24mm
±0
±0

±0
±0
±0

JPEG AdobeRGB

A1
F2.8

F2.8

+1.5 -0.5

100-0001

100-0001

DRDR
200200

G2MONO

Movie

10min10sec

±0
±0

±0
±0
±0

A1

OFFOFF

3
2

2

2

3

4 5

4

34

35 36

37 13 38

5

6 307

8
9

10 11

12 13 14 15 18

19

19

1716

20

23

23

24

24

25 26 27 28 29

2725 26 29

31

30

31

3332

32

21

22

1

4 5

39
40

41
39

1

Sayfa 1

Fotoðraf

Film

Fotoðraf/Film

Sayfa 2
2

3

2

3
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* Live View ile çekilen fotoðraflarda, 9 göstergesi için otomatik odak metodu 
görüntülenir.

* 7 ve 21 göstergeleri, yalnýzca flaþ ile çekilen fotoðraflarda belirir.
* 13, 14, 15, 16 ve 24 göstergeleri, yalnýzca etkin kýlýnmýþ ilgili fonksiyonlarý 

ile çekilen fotoðraflarda belirir.
* 26 ve 27 göstergeleri RAW fotoðraflarda belirmez.

1 Döndürme bilgileri (s.244)
2 Çekilen fotoðraf
3 Çekim Modu (s.97)
4 Koruma (s.249)
5 Klasör numarasý-Dosya numarasý 

(s.289)
6 Geçiþ Modu (s.92)
7 Flaþ Modu (s.80)
8 Objektif odak uzunluðu
9 AF noktasý (s.136)/Otomatik Odak 

Metodu (s.166)
10 Odak modu (s.129)
11 AE Ölçme (s.121)
12 Obtüratör hýzý
13 Dijital Filtre (s.162)
14 HDR Çekimi (s.217)/

Çoklu-pozlama (s.160)/Ters Ýþlem 
(s.224)

15 Vurgu Telafisi (s.215)
16 Gölge Telafisi (s.216)
17 Bozulma Telafisi (s.219)
18 Yan Kromatik Sapma Ayarý (s.219)
19 Diyafram açýklýk deðeri

20 EV Telafisi (s.123)
21 Flaþ Pozlama Telafisi (s.86)
22 Hassasiyet (s.104)
23 Beyaz Dengesi (s.208)
24 Beyaz Dengesi ince ayarý (s.213)
25 Dosya Formatý (s.203)
26 Kaydedilen Piksel (s.171, s.200)
27 Kalite Seviyesi (s.171, s.201)
28 Renk Boþluðu (s.214)
29 Shake Reduction (s.148, s.172)
30 Görüntü Tonu (s.221)
31 Özel Fotoðraf parametreleri 

(s.221)
32 Çekim tarihi ve zamaný
33 Yanlýþ DPOF Ayarý (s.295)
34 Kayýt süresi
35 Ses ayarý (s.172)
36 Ses tipi (s.171)
37 Geçiþ Modu (Uzaktan Kumanda)
38 Ters Ýþlem (s.224)
39 Önemli bilgi uyarýsý
40 Fotoðrafçý (s.293)
41 Telif Hakký Sahibi (s.293)
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Histogram Ekraný

Aþaðýdaki histogramlar resimlerin izlenmesi esnasýnda görüntülenebilir. 
“Parlaklýk histogramý” parlaklýk daðýlýmýný ve “RGB histogramý” renk 
yoðunluðu daðýlýmýný gösterir. “Parlaklýk histogramý” ve “RGB histogramý” 
arasýnda geçiþ yapmak için dört-yollu düðmeye (23) basýnýz.

* Gösterge 2 yalnýzca korumalý fotoðraflar için belirir.
* Gösterge 4 yalnýzca en son çekilen fotoðrafýn dosya formatý JPEG olduðunda 

ve bunun verileri hala geçici bellekte bulunuyorsa belirir. (s.88)

Eðer [Q Oynatým 1] menüsünün [Parlak/Koyu Alan] (s.231) ayarý O (Açýk) 
olarak ayarlanýrsa, parlak veya karanlýk kýsýmlar tarafýndan etkilenen alanlar yanýp 
söner (RGB histogram ekraný ve Ayrýntýlý bilgi ekranýnda hariç olmak üzere).

2000 F5.6 200

100-0001100-0001

1/ 2000 F5.6

100-0001100-0001

1/ISO 200ISO

RAWRAW

97 8 10 6 7 8 9 106

5

11
4

12

13

5

1

1 3232

Parlaklýk histogramý RGB histogramý

23

23

1 Histogram (Parlaklýk)
2 Koruma
3 Klasör numarasý-Dosya numarasý
4 Ýlave olarak RAW formatýnda 

kaydetme
5 RGB histogramý /Parlaklýk 

histogramý arasýnda geçiþ

6 Dosya Formatý
7 Obtüratör hýzý
8 Diyafram açýklýk deðeri
9 Hassasiyet
10 DPOF Ayarý
11 Histogram (R)
12 Histogram (G)
13 Histogram (B)
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Histogram, bir fotoðrafýn parlaklýk 
daðýlýmýný gösterir. Yatay eksen 
parlaklýðý (sola doðru koyu, saða 
doðru açýk) ve dikey eksen piksel 
sayýsýný temsil eder.
Çekimden önceki ve sonraki 
histogramýn daðýlým þekli size 
pozlama seviyesinin ve kontrastýn 
doðru olup olmadýðýný söyler 
ve pozlamanýn ayarlanmasýnýn 
gerekip gerekmediðine veya resmi 
tekrar çekip çekmemeye karar 
vermenize imkan verir.

1 Pozlamanýn Ayarlanmasý (s.123)
1 Parlaklýðýn Ayarlanmasý (s.215)

Parlaklýðýn Anlaþýlmasý
Parlaklýk düzgün olduðu ve aþýrý parlak veya koyu alanlar mevcut olmadýðý 
zaman, grafik orta kýsýmda tepe noktasýný gösterir. Eðer fotoðraf çok koyu 
ise, grafiðin tepe noktasý solda, eðer çok açýksa, tepe noktasý saðda olur.

Fotoðraf çok koyu olduðu zaman, soldaki kýsým kesilir (koyu alanlar 
ayrýntýsýz) ve fotoðraf çok parlak olduðu zaman saðdaki kýsým kesilir 
(parlak alanlar ayrýntýsýz).
[Parlak/Koyu Alan] ayarý O (Açýk) olduðu zaman, parlak kýsýmlar kýrmýzý 
olarak ve koyu kýsýmlar sarý olarak yanýp söner.

1 Fotoðraflarýn Ýzlenmesi (s.87)
1 Oynatým Ekran Metodunun Ayarlanmasý (s.231)
1 Hýzlý Ýzleme için Ekran Ayarý (s.286)

Histogramýn Kullanýmý

P
ik

se
l s

ay
ýs

ý →

← Parlaklýk →(Karanlýk) (Parlak)

Karanlýk kýsýmlar Parlak kýsýmlar

Karanlýk fotoðraf Az parlak veya karanlýk 
alanlara sahip fotoðraflar

Parlak fotoðraf
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Renk Dengesinin Anlaþýlmasý
Renk yoðunluðu daðýlýmý, RGB histogramýnda her bir renk için 
görüntülenir. Grafiklerin sað tarafý, iyi ayarlanmýþ Beyaz Dengesine sahip 
olan fotoðraflara benzer bir þekilde görünür. Eðer herhangi bir renk sola 
doðru eðilmiþ durumda ise, bu renk çok yoðun demektir.

1 Beyaz Dengesi Ayarý (s.208)

Aþaðýdaki göstergeler, herhangi bir zamanda kullanýlabilecek tuþlarý, 
düðmeleri ve e-kadraný göstermek üzere ekranda belirir.

Örnek)

Kýlavuz Göstergeler

2 Dört-yollu düðme (2) 3 düðmesi

3 Dört-yollu düðme (3) M düðmesi

4 Dört-yollu düðme (4) =/L düðmesi

5 Dört-yollu düðme (5) | Yeþil düðme

4 düðmesi m mc düðmesi

S E-kadran K/i düðmesi

Deklanþör düðmesi
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Aþaðýdaki bilgiler vizörde belirir.

Vizör

1 AF çerçevesi (s.62)
2 Nokta ölçme çerçevesi (s.122)
3 AF noktasý (s.136)
4 Odak durumu (s.79)

Yanýyor: flaþ mümkün olduðunda.
Yanýp sönüyor: flaþ tavsiye edildiðinde ancak açýk olmadýðýnda.

5 Resim modu simgesi (s.98)
Kullanýmdaki Resim modu için simge belirir.
U (I normal modu), = (Portre), s (Manzara), q (Makro), 
\ (Hareketli Nesne), . (Gece Portre)

6 Shake Reduction (s.148)
Shake Reduction fonksiyonu etkin kýlýndýðýnda belirir.

7 Obtüratör hýzý
Çekim ya da ayar yapýldýðý durumdaki obtüratör hýzý.
Obtüratör hýzý e-kadran ile ayarlanabildiði zaman altý çizgilidir.
Parazit Azaltma fonksiyonu etkin olduðunda, iþleme süresi için bir geri 
sayým görüntülenir. (s.106)

8 Diyafram açýklýk deðeri
Çekim ya da ayar yapýldýðý durumdaki diyafram açýklýðý deðeri
Diyafram açýklýðý deðeri e-kadran ile ayarlanabildiði zaman altý çizgilidir.
Parazit Azaltýmý fonksiyonu etkin kýlýndýðýnda [nr] yanýp söner. (s.106)

9 Odak göstergesi (s.74)
Yanýyor: nesne odakta olduðu zaman.
Yanýp sönüyor: nesne odakta olmadýðý zaman.

4 5

12

7 9 10 116 8

1

2

1

3
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10 Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý/EV telafisi deðeri

Mevcut kalite seviyesi ve kaydedilen piksel ile kaydedilebilir fotoðraflarýn 
sayýsýný görüntüler.
Mod kadraný a olarak ayarlandýðý zaman, uygun pozlama deðeriyle 
aradaki fark belirir. (s.118)
m: EV Telafisi (s.123)

mc düðmesine basýldýðý esnada e-kadran ile EV telafisi deðeri 
ayarlanabildiði zaman altý çizgilidir.

o: Hassasiyet
Hassasiyet e-kadran ile ayarlanabildiði zaman altý çizgilidir.

11 Odak modu (s.129)
\ olarak ayarlandýðýnda belirir.

12 AE Kilidi (s.127)
AE Kilidi fonksiyonu etkin olduðunda belirir.

• Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýðýnda, kýrmýzý (AF Alanýný 
örtüþtür)’nda beliren otomatik odak için kullanýmdaki AF noktasý (noktalarý). 
(s.136)

• [9999], vizörde görüntülenebilecek olan maksimum kaydedilebilir fotoðraf 
sayýsýdýr. Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý 10.000 veya daha fazla olsa bile, 
[9999] görüntülenir.

• [A Kayýt Modu 4] menüsünde [AF/AE-L Düðmesi] [AF’yi iptal et] olarak 
ayarlandýðý zaman, =/L düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe vizörde 
\ görüntülenir. (s.130) 
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Fonksiyon Ayarlarý Nasýl Deðiþtirilir

Fonksiyon ayarlarý; doðrudan tuþlar, kontrol paneli veya menüler 
kullanýlarak deðiþtirilebilir.
Bu bölümde, iþlev ayarlarýnýn deðiþtirilmesi ile ilgili temel yollar 
anlatýlmaktadýr.

Çekim modunda, dört-yollu düðmeye (2345) basarak Geçiþ Modu, 
Flaþ Modu, Beyaz Dengesi ve Hassasiyeti ayarlayabilirsiniz. (s.92)
Aþaðýda, bir örnek olarak [Flaþ Modu]’nun nasýl ayarlanacaðý 
anlatýlmaktadýr.

1 Çekim modunda dört-yollu 
düðmeye (3) basýnýz.

[Flaþ Modu] ekraný belirir.

2 Bir flaþ modu seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Doðrudan Tuþlarýn Kullanýmý

OKMENU
0.0

Flaş Modu

İptal OK

Otomatik Flaş Pat.
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3 4 düðmesine basýnýz.
Kamera bir resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.

Çekim esnasýnda, mevcut ayarlar durum ekranýnda kontrol edilebilir. 
Ekraný kontrol paneline deðiþtirmeniz ve ayarlarda deðiþiklik yapmanýz 
da mümkündür.
Aþaðýda, bir örnek olarak [JPEG Kalite Ayarý]’nin nasýl ayarlanacaðý 
anlatýlmaktadýr.

1 Durum ekranýný kontrol ediniz 
ve sonrasýnda M düðmesine 
basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman 
M düðmesine basýnýz.

Doðrudan tuþ iþletimi etkin kýlýndýðýnda, doðrudan tuþlar için kýlavuz göstergeler 
durum ekranýnda görüntülenir. Odaklama alaný S (Seç) olarak ayarlýyken AF 
noktasý deðiþtirildiðinde doðrudan tuþ iþletimi mevcut deðildir. Bu tür 
durumlarda, 4 düðmesine basýlý tutunuz. (s.137)

Kontrol Panelinin Kullanýmý

AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

20 5.6F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

800

AUTO
PICT
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2 Ayarýný deðiþtirmek istediðiniz 
bir ögeyi seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.

Deðiþtirilmesi mümkün olmayan ögeleri 
seçemezsiniz.

3 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen öge için ayar ekraný belirir.

4 Bir ayar deðerini seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) veya 
e-kadraný kullanýnýz.

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera, kontrol panelinde döner ve bir resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.

•  2. Adýmda deðiþtirmek istediðiniz ögeyi seçtikten sonra e-kadraný çevirerek 
de ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. Parametreler gibi ayrýntýlý ayarlar, 
4 düðmesine basýldýktan sonra deðiþtirilebilir.

• Live View (s.165) görüntülendiði zaman durum ekraný ve kontrol paneli 
görüntülenmez. Önceden [A Kayýt Modu] menüsündeki ayarlarý yapýnýz 
veya gerektiðinde deðiþtiriniz.

12M

[ 37]

Özel Fotoğraf
Parlak

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

JPEG Kalite Ayarı

OFFOFF

MENU

128

OK OK

JPEG Kalite Ayarı

İptal
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Bu bölümde menülerin nasýl kullanýlacaðý anlatýlmaktadýr: [A Kayýt Modu], 
[Q Oynatým], [R Ayar] ve [A Özel Ayar] menüleri.
Aþaðýda, bir örnek olarak [A Kayýt Modu 2] menüsündeki [Düþük Obtrtör 
Hýzý NR] ayarýnýn nasýl yapýlacaðý açýklanmaktadýr.

1 Çekim modunda 3 
düðmesine basýnýz.

Monitörde [A Kayýt Modu 1] menüsü 
belirir.

Eðer Oynatým modunda 3 
düðmesine basýlýrsa, [Q Oynatým 1] 
menüsü belirir. Bunun yerine, mod 
kadraný H (Sahne) olarak 
ayarlandýðýnda, [H Sahne] menüsü belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Dört-yollu düðmeye (5) her basýldýðýnda, 
menü aþaðýdaki sýra doðrultusunda 
deðiþecektir: [A Kayýt Modu 2], 
[A Kayýt Modu 3], [A Kayýt Modu 4], 
[Q Oynatým 1] ··· [A Kayýt Modu 1].

Menüler arasýnda geçiþ yapmak için 
e-kadraný da kullanabilirsiniz.

3 Dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanarak bir fonksiyon seçiniz.

Menülerin Kullanýmý

JPEG

ÇıkışMENU

1 2 3 4

Dosya Formatı
Özel Fotoğraf

JPEG Piksel Ayarı
JPEG Kalite Ayarı

12M

AF Modu AF.A
AE Ölçme
AF noktası seç

Ters İşlem
Dijital Filtre
YDM Çekimi
Çoklu-pozlama
Aralıklı Çekim
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR

ÇıkışMENU

1 2 3 4

OFFOFF

OFFOFF

ISO
NRAUTO

NRAUTO

HDRHDR
OFFOFF
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4 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Mevcut ayarlar görüntülenir.

Eðer mevcutsa çerçeve açýlan menüye 
hareket eder. Bir alt menü mevcut 
olduðunda, bu görüntülenir.

5 Bir ayar seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

Ayar kaydedilir.

Bir alt menü görüntülendiðinde 3 
düðmesine basýnýz.

Sonrasýnda, diðer ögeleri ayarlayýnýz.

MENU

1 2 3 4

OFFOFF

OFFOFF

ISO
NRAUTO

NRAUTO

HDRHDR
OFFOFF

Ters İşlem
Dijital Filtre
YDM Çekimi
Çoklu-pozlama
Aralıklı Çekim
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR

Çıkış

İptal OKOKMENU

1 2 3 4

Ters İşlem
Dijital Filtre
YDM Çekimi
Çoklu-pozlama

OFFOFF

OFFOFF

Aralıklı Çekim
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR

ISO
NRAUTO

HDRHDR
OFFOFF

NR OFF
NR ON
NRAUTO

K-r_OPM_TUR.book  Page 42  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



K
am

eran
ýzý K

u
llan

m
ad

an
 Ö

n
ce

1

43

7 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce 
görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

3 düðmesine basýldýktan ve menü ekraný kapatýldýktan sonra bile, eðer 
kamera düzgün olmayan þekilde kapatýlýrsa (örneðin kamera açýk halde iken 
pilin çýkarýlmasý) ayarýnýz saklanmayacaktýr.

• En son kez þeçilen menü sekmesinin ilk anda görüntülenmesini veya daima 
[A Kayýt Modu 1] menüsünün ilk anda görüntülenmesi seçebilirsiniz. (s.285)

• Her bir menü hakkýndaki ayrýntýlar için aþaðýdaki sayfalara bakýnýz.
• [A Kayýt Modu] menüsü 1 s.93
• [Q Oynatým] menüsü 1 s.230
• [R Ayar] menüsü 1 s.276
• [A Özel Ayar] menüsü 1 s.95
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Not

K-r_OPM_TUR.book  Page 44  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



2 Baþlarken

Kameranýn satýn alýnmasýndan resim çekimine kadar 
yapýlacak birkaç adým açýklanmaktadýr. Bunu 
okuduðunuzdan ve talimatlarý takip ettiðinizden emin 
olunuz.

Askýnýn Baðlanmasý .............................................46

Pilin Takýlmasý ......................................................47

Bir SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý/Çýkarýlmasý ....55

Bir Objektif Takýlmasý ..........................................60

Vizör Diyoptrisinin Ayarlanmasý .........................62

Kameranýn Açýlýp Kapatýlmasý .............................63

Baþlangýç Ayarlarý ................................................64
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Askýnýn Baðlanmasý

1 Askýnýn ucunu aský halkasý 
içinden geçiriniz ve sonra bunu 
tokanýn içinde sabitleyiniz.

2 Askýnýn diðer ucunu yukarýda 
anlatýlanýn ayný þekliyle 
baðlayýnýz.
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Pilin Takýlmasý

Lityum-iyon pili veya AA pilleri kameraya takýn.

Özel pili D-LI109 kullanýnýz.

Pil ilk defa kullanýldýðý zaman veya pil uzun bir zaman süreci için 
kullanýlmadýðýnda ya da [Pil bitmiþ durumda] mesajý belirdiði zaman, 
pili yeniden þarj ediniz.

1 AC kablosunu þarj cihazýna takýnýz.

2 AC kablosunu elektrik prizine takýnýz.

Lityum-iyon Pilin Kullanýlmasý

Pilin Þarj Edilmesi

Ýkaz ýþýðý

Pil þarj cihazý

AC kablosu
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3 Özel pildeki 2 iþaretini yukarýya 
doðru tutunuz ve bunu pil þarj 
cihazýna takýnýz.
Ýlk olarak, pili resimde gösterildiði açý ile 
yerine yerleþtiriniz ve ardýndan klik sesi 
duyulana kadar pili aþaðý bastýrýnýz.

Þarj etme esnasýnda gösterge ýþýðý yanar 
ve pil tam olarak þarj edildiði zaman 
gösterge ýþýðý kapanýr.

4 Pil tam olarak þarjlý olduðu zaman, pili þarj cihazýndan 
çýkarýnýz.

• Tedarik edilmiþ olan Pil Þarj Cihazýný D-BC109, þarj edilebilir lityum-iyon pil 
D-LI109 haricindeki pilleri þarj etmek için kullanmayýnýz. Diðer pillerin þarj 
edilmesi hasara veya ýsýnmaya yol açabilir.

• Eðer pil doðru yön ile pil þarj cihazýna takýlý durumda ise ancak gösterge ýþýðý 
yanmýyorsa, pil bozuk demektir. Kameraya yeni bir pil takýnýz.

• Maksimum þarj süresi yaklaþýk olarak 240 dakikadýr (bu sýcaklýða ve kalan pil 
gücüne baðlý olarak deðiþir). Sýcaklýðýn 0°C ve 40°C arasýnda olduðu bir 
yerde þarj ediniz.

• Eðer düzgün þarj edilmiþ olmasýna raðmen kullaným süresi azalmýþsa, pil, 
kullaným ömrünün sonuna ulaþmýþ demektir. Kameraya yeni bir pil takýnýz.

Pilin Takýlmasý/Çýkarýlmasý

• Kamera açýk halde iken pil kapaðýný açmayýnýz ya da pili çýkarmayýnýz.
• Kamerayý uzun bir süre için kullanmayacaksanýz pili yerinden çýkarýnýz. Pilde 

sýzýntý oluþabilir.
• Pillerin çýkarýlmasýndan itibaren uzun bir süre geçtikten sonra yeni bir pil 

taktýðýnýzda tarih ve saat ayarlarý resetlenmiþse “Tarih ve Saat Ayarý” (s.68) 
iþlemini gerçekleþtiriniz.

• Pili düzgün bir þekilde takýnýz. Eðer pil yanlýþ bir þekilde takýlýrsa, çýkarýlmasý 
zor olabilir. Takmadan önce pilin elektrotlarýný yumuþak kuru bir bezle siliniz.

• Kamera, sürekli bir þekilde uzun bir zaman süreci için kullanýldýðý zaman 
kamera veya pil ýsýnabileceði için dikkatli olunuz.
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1 Pil kapaðýný (1) açmak üzere pil 
kapaðý kilit açma mandalýný 
ok yönünde (2) kaydýrýnýz.

2 Pildeki 2 iþaretini kameranýn 
dýþýna doðru çeviriniz, pil kilit 
mandalýný ok yönünde (3) 
bastýrýnýz ve pili takýnýz.

Pili çýkarmak için, pil kilit mandalýný 
parmaðýnýzla ok yönünde (3) bastýrýnýz. 
Hafifçe dýþarý çýktýðý zaman pili yerinden 
çýkarýnýz.

3 Pil kapaðýný kapatýnýz.

1

2

3
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AA piller kullanýrken, seçmeli AA pil yuvasýný D-BH109 kulandýðýnýzdan 
emin olunuz. (s.330)
Dört adet AA lityum pil, AA Ni-MH þarj edilebilir pil ya da AA alkalin pil 
kullanýnýz.

1 AA pilleri pil yuvasýndaki +/– 
göstergelerine göre yerleþtiriniz.

AA Pillerin Kullanýlmasý

Mevcut Piller Özellikler

AA lityum piller Kamera soðuk iklimlerde kullanýlýrken tavsiye edilir

AA Ni-MH þarj 
edilebilir piller

Bunlar þarj edilebilir olup ekonomiktir.
Pillerle uyumlu olan satýn alýnabilir bir pil þarj cihazýna 
gereksinim duyulmaktadýr.

AA alkalin piller

Kullanmakta olduðunuz piller bittiðinde bunlar kolaylýkla 
temin edilebilir ancak bazý koþullarda tüm kamera 
iþlevlerini desteklemezler. Bunlarýn acil durumlar veya 
kameranýn iþlevselliðinin kontrol edilmesi haricinde 
kullanýmýný tavsiye etmemekteyiz.

• Voltaj özellikleri kamerada bozulmaya yol açabileceðinden dolayý Ni-Mn 
pilleri kullanmayýnýz.

• Bu kamerada kullanýlabilen AA lityum piller ve AA alkalin piller yeniden þarja 
tabi tutulamaz.

• Kamera açýk halde iken pil kapaðýný açmayýnýz ya da pilleri çýkarmayýnýz.
• Kamerayý uzun bir süre kullanmamayý planlýyorsanýz pilleri kameradan 

çýkarýnýz. Eðer pilleri uzun bir süre için kameranýn içinde býrakýlýrsanýz, 
bunlarda sýzýntý oluþabilir.

• Pillerin çýkarýlmasýndan itibaren uzun bir süre geçtikten sonra yeni piller 
taktýðýnýzda tarih ve saat ayarlarý resetlenmiþse “Tarih ve Saat Ayarý” (s.68) 
iþlemini gerçekleþtiriniz

• Pilleri düzgün þekilde yerleþtiriniz. Yanlýþ yerleþtirilen piller kameranýn 
bozulmasýna yol açabilir. Yerleþtirmeden önce pillerin elektrotlarýný siliniz.

• Tüm pilleri ayný zamanda deðiþtiriniz ve pil türlerini, markalarýný veya eski 
pillerle yenilerini karýþtýrmayýnýz. Aksi halde, pil seviyesinin ekranda düzgün 
gösterilmemesi örneðinde olduðu gibi, bazý bozukluklar ortaya çýkabilir.
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2 Pil kapaðýný (1) açmak üzere pil 
kapaðý kilit açma mandalýný 
ok yönünde (2) kaydýrýnýz.

3 Pil yuvasýný pil bölmesine takýnýz.

Pil kilit mandalýný ok (3) yönünde itiniz ve 
kilitlenene dek pil yuvasýný yerine takýnýz.

Pil yuvasýný çýkarmak için, pil kilit 
mandalýný parmaðýnýzla ok yönünde (3) 
bastýrýnýz. Hafifçe dýþarý çýktýðý zaman pil 
yuvasýný yerinden çýkarýnýz.

4 Pil kapaðýný kapatýnýz.

• AA piller kullanmak için, kullaným öncesinde [R Ayar 3] menüsünün 
[AA Pil Türü] kýsmýnda AA pil türünü ayarlayýnýz. (s.291)

• Kameranýn uzun bir süre için kullanýlmasý söz konusu olduðunda AC adaptör 
kitinin K-AC109 (opsiyonel) kullanýlmasý tavsiye edilmektedir. (s.53)

• Kamera düzgün þekilde çalýþmýyorsa pillerin yönünü kontrol ediniz.

1

2

3
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Durum ekranýnda görüntülenen w kýsmýný kontrol ederek kalan pil 
seviyesini öðrenebilirsiniz.

Pil Seviye Göstergesi

Durum Ekraný Pil Seviyesi

w (Yeþil) Pil dolu.

x (Yeþil) Pil tam dolu olmaya yakýn. (Yalnýzca D-LI109)

f (Turuncu) Pil bitmeye yakýn. (Yalnýzca D-BH109)

y (Sarý) Pil bitmeye yakýn. (Yalnýzca D-LI109)

z (Kýrmýzý) Pil hemen hemen boþ.

[Pil bitmiþ durumda] Mesaj görüntülendikten sonra kamera kapanýr.

Kamera düþük sýcaklýklarda kullanýldýðý zaman veya uzun süreler boyunca 
sürekli çekim gerçekleþtirildiðinde, pil seviyesi yeterli olsa bile f, y veya 
z belirebilir. Bu durumda kamerayý kapatýp tekrardan açýnýz. Eðer w 
(Yeþil) belirirse, kamerayý kullanabilirsiniz.

Yaklaþýk Fotoðraf Saklama Kapasitesi ve 
Oynatým Süresi (Tam Þarjlý Pil/Yeni AA PÝlleri)

Pil Sýcaklýk
Normal 
Kayýt

Flaþlý Çekim
Oynatým 
Süresi% 50 

Kullaným
% 100 

Kullaným

D-LI109
23°C 560 fotoðr. 470 fotoðr. 400 fotoðr. 300 dakika

0°C 420 fotoðr. 340 fotoðr. 280 Fotoðr. 240 dakika

AA lityum 
piller

23°C 1600 fotoðr. 1000 fotoðr. 890 fotoðr. 620 dakika

AA Ni-MH 
þarj edilebilir 

piller 
(1900mAh)

23°C 610 fotoðr. 400 fotoðr. 300 fotoðr. 330 dakika

AA alkalin 
piller

23°C 200 fotoðr. 120 fotoðr. 90 fotoðr. 270 dakika
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Fotoðraf saklama kapasitesi (normal kayýtta ve %50’sinde flaþ kullanýldýðýnda), 
CIPA standartlarý ile uyumlu ölçüm koþullarýna dayanmakta iken, diðer verileri kendi 
ölçüm koþullarýmýza göre verilmiþtir. Çekim moduna ve çekim koþullarýna baðlý olarak 
gerçek kullanýmda yukarýdaki deðerlerden farklý durumlar ortaya çýkabilir.

Monitörü uzun bir zaman için kullandýðýnýzda veya kamerayý bir bilgisayara 
veya AV cihazýna baðlandýðýnýzda AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) 
kullanýmýný tavsiye etmekteyiz.

1 Kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.

2 Pil kapaðýný açýnýz.

s.49 kýsmýnda 1. Adýma bakýnýz.

Kameraya takýlý ise pili yerinden çýkarýnýz.

3 DC baðlaþtýrýcýyý pil yuvasýna 
takýnýz.

Pil kilit mandalýný ok yönünde (1) itiniz 
ve DC baðlaþtýrýcýyý yerine tam oturana 
kadar itiniz.

DC baðlaþtýrýcýyý çýkarmak için, pil kilit 
mandalýný parmaðýnýzla ok yönünde (1) 
itiniz. Hafifçe dýþarý çýktýðý zaman 
DC baðlaþtýrýcýyý yerinden çýkarýnýz.

• Isý azaldýkça pil performansý geçici olarak azalýr. Kamerayý soðuk iklimlerde 
kullandýðýnýzda, yanýnýzda yedek piller taþýyýnýz ve bunlarý cebinizde ýlýk olarak 
muhafaza ediniz. Normal oda ýsýsýna dönüldüðünde pil performansý normale 
dönecektir.

• Yurtdýþýna seyahat ettiðinizde, soðuk iklimlerde resim çekerken veya pek 
çok resim çektiðinizde yanýnýzda yedek piller bulundurunuz.

AC Adaptörün Kullanýmý (Seçmeli)

1

2

1
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4 Pil kapaðýný kapatýnýz.

DC baðlaþtýrýcýnýn baðlantý kablosu pil 
kapaðýndan dýþarý itilir.

5 AC adaptördeki DC terminallerini ve DC baðlaþtýrýcýyý 
2 iþaretleri eþleþecek þekilde birleþtiriniz.

6 AC kablosunu AC adaptörüne takýnýz.

7 AC kablosunu elektrik prizine takýnýz.

• AC adaptörü takýlmadan ve çýkarýlmadan önce, kameranýn kapatýlmýþ 
olduðundan emin olunuz.

• Terminaller arasýndaki baðlantýlarýn iyi yapýlmýþ olduðundan emin olunuz. 
Karta eriþim durumunda baðlantýnýn kesilmesi halinde SD Hafýza Kartý veya 
veriler bozulabilir.

• AC adaptörü kullanýmdayken baðlantý kablosu pil kapaðýndan çýkýntý yapacak 
þekilde durmaktadýr. Bu durumda kamerayý bir masa v.b. üzerine 
yerleþtiremeyeceðinize dikkat ediniz.

AC adaptörü kullanýrken, AC adaptör kiti K-AC109’un kýlavuzunu 
okuduðunuzdan emin olunuz.

5

6

7
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Bir SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý/
Çýkarýlmasý

Bu kamerada bir SD Hafýza Kartý veya SDHC Hafýza Kartý (piyasada 
satýlmaktadýr) kullanýlabilir. Her iki kart için bundan sonra SD Hafýza 
Kartlarý ifadesi kullanýlacaktýr. SD Hafýza Kartýný takmadan 
ya da çýkarmadan önce kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.

1 Kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.

2 Kart kapaðýný ok yönünde 
kaydýrýnýz ve sonrasýnda bunu 
açmak üzere kaldýrýnýz (1→2).

• Kart eriþim ýþýðý yanýyorken SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz.
• Güç açýkken kart kapaðýnýn açýlmasý halinde, kamera kapanacaktýr. 

Kamera kullaným halindeyken kapaðý açmayýnýz.
• Kullanýlmamýþ veya diðer kameralarda veya dijital cihazlarda kullanýlmýþ olan 

bir SD Hafýza Kartýný formatlamak (kullanýma hazýr hale getirmek) için 
bu kamerayý kullanýnýz. Formatlama hakkýndaki ayrýntýlar için “Bir SD Hafýza 
Kartýnýn Formatlanmasý” (s.278) kýsmýna bakýnýz.

• Filmler kaydederken yüksek-hýzlý bir hafýza kartý kullanýnýz. Eðer yazma hýzý, 
kayýt hýzý ile ayný olmazsa, kayýt esnasýnda yazma durabilir.

2

1
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3 SD Hafýza Kartý etiketi ekrana 
doðru bakacak þekilde kartý 
sonuna kadar ileri itiniz.

Çýkarmak için SD Hafýza Kartýna bir kere 
bastýrýnýz.

4 Kart kapaðýný (3) kapatýnýz 
ve kapaðý ok yönünde (4) 
kaydýrýnýz. 4

3
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SD Hafýza Kartý Kullanýldýðýnda Alýnacak Önlemler

• SD Hafýza Kartý bir yazma-koruma düðmesi 
ile donatýlmýþtýr. Düðmenin LOCK kýsmýna 
getirilmesi, karta yeni veriler 
kaydedilmesini, kayýtlý verilerin silinmesini 
ve kartýn kamera veya bilgisayar tarafýndan 
formatlanmasýný önler.

• Kamerada kullanýmdan hemen sonra çýkarýlmasý halinde SD Hafýza Kartý sýcak 
olabilir.

• Karta eriþim durumundayken SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz veya gücü 
kapatmayýnýz. Aksi halde veriler kaybolabilir veya kart zarar görebilir.

• SD Hafýza Kartýný bükmeyiniz veya sert darbelere maruz býrakmayýnýz. 
Kartý sudan ve yüksek sýcaklýklardan uzakta muhafaza ediniz.

• Formatlama esnasýnda SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz. Kartta hasar oluþabilir 
ve kullanýlamaz hale gelebilir.

• SD Hafýza Kartý içerisindeki veriler aþaðýdaki durumlarda silinebilir. Silinen 
veriler ile ilgili olarak aþaðýdaki durumlar çerçevesinde hiçbir sorumluluk kabul 
etmemekteyiz
(1) SD Hafýza Kartý kullanýcý tarafýndan yanlýþ kullanýldýðýnda.
(2) SD Hafýza Kartý statik elektrik veya elektrik enterferansýna maruz 

býrakýldýðýnda.
(3) SD Hafýza Kartý uzun bir süre kullanýlmadýðý zaman.
(4) karta eriþim durumundayken SD Hafýza Kartý veya pil yerinden 

çýkarýldýðýnda.
• Eðer SD Hafýza Kartý uzun bir süre kullanýlmazsa, içerisindeki kayýtlý veriler 

okunamaz hale gelebilir. Önemli verileri bilgisayarýnýza düzenli olarak 
yedeklediðinizden emin olunuz.

• SD Hafýza Kartýný, statik elektrik veya elektrik enterferansýna maruz kalabileceði 
ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçýnýnýz.

• Kartý doðrudan güneþ ýþýðýnda veya ani sýcaklýk veya yoðunlaþma deðiþimine 
maruz kalýnabilen ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçýnýnýz.

• Yeni SD Hafýza Kartlarýný formatlayýnýz. Diðer kameralarda kullanýlan SD Hafýza 
Kartlarýný da formatlayýnýz.
1 Bir SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý (s.278)

• SD Hafýza Kartýnýzdaki veriler sizin sorumluluðunuzdadýr.

Yazma-koruma
düðmesi
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Kullaným amacýnýza uygun olarak çekmiþ olduðunuz fotoðraflarýn 
kaydedilen piksel sayýsýný (boyut) ve kalite seviyesini (JPEG veri sýkýþtýrma 
oraný) seçiniz.
Daha yüksek kaydedilen piksel sayýsý veya daha çok yýldýz (E) içeren 
resimlerin baskýsý daha nettir. Ancak çekilebilecek resimlerin sayýsý 
(bir SD Hafýza Kartýnda kaydedilebilecek resimlerin sayýsý) daha büyük 
dosya boyutlarý ile azalýr.
Çekilen fotoðrafýn ya da baskýsý alýnan resmin kalitesi; kalite seviyesi, 
pozlama kontrolü, yazýcýnýn çözünürlüðü ve pek çok diðer faktöre baðlý 
olup gereðinden fazla piksel sayýsý seçmenize gerek yoktur. Örneðin, 
tebrik kartý boyutunda baský almak için i (1728×1152) uygundur. 
Fotoðrafýn nasýl kullanýlacaðýna baðlý olarak, kaydedilen piksel ve kalite 
seviyesi ayarlarýný gerçekleþtiriniz.

1 JPEG Kaydedilen Piksel Ayarý (s.200)
1 JPEG Kalite Seviyesi Ayarý (s.201)

JPEG Kaydedilen Piksel, JPEG Kalitesi ve Yaklaþýk Fotoðraf 
Saklama Kapasitesi

(Bir adet 2 GB’lik SD Hafýza Kartý kullanýldýðý durumda)

• Saklanabilir fotoðraflarýn sayýsý nesne, çekim koþullarý, çekim modu, SD Hafýza 
Kartý, v.b. gibi nedenlerle farklýlýk gösterebilir.

Kaydedilen Piksel Ayarý ve Kalite Seviyesi

Dosya Formatý JPEG olduðu zaman

JPEG Kalite Ayarý

JPEG Kyd. Piksl
C
En iyi

D
Daha iyi

E
Ýyi

E (4288×2848) 281 495 975

J (3936×2624) 332 585 1138

P (3072×2048) 543 945 1807

i (1728×1152) 1617 2793 5121

Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý 500’ü aþtýðý zaman, çekilen fotoðraflar her biri 
500 fotoðraf içeren klasörlere ayrýlýr. Ancak, Pozlama Parantezli çekimde, 
fotoðraflarýn sayýsý 500’ü aþsa bile, çekim tamamlanana dek fotoðraflar ayný 
klasör içerisinde saklanacaktýr.
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W ile, esnek JPEG formatýnda veya yüksek kaliteli ve düzenlenebilir 
RAW formatýnda kayýt yapabilirsiniz. RAW dosya formatý için, PENTAX’ýn 
orijinal PEF formatýný veya Adobe Systems tarafýndan tasarlanmýþ olan 
genel amaçlý DNG (Dijital Negatif) formatýný seçebilirsiniz. Bir 2 GB SD 
Hafýza Kartýnda, hem PEF ve hem de DNG formatýnda 98 fotoðrafa kadar 
kayýt yapabilirsiniz.

1 Dosya Formatýnýn Ayarlanmasý (s.203)

Dosya Formatý RAW olduðu zaman
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Bir Objektif Takýlmasý

Kamera gövdesine uygun bir objektif takýnýz.
W ile aþaðýdaki objektiflerin herhangi birini kullandýðýnýz zaman, 
kameranýn tüm çekim modlarý kullanýlabilir olacaktýr.

(a) DA, DA L, D FA, FA J objektifler
(b) s konumunda kullanýldýðýnda, bir s (Otomatik) konumu bulunan 

objektifler

1 Kameranýn kapalý olduðunu kontrol ediniz.

2 Gövde yuva kapaðýný (1) 
ve objektif yuva kapaðýný (2) 
çýkarýnýz.

Objektif yuvasýnýn hasar görmesine engel 
olmak için objektif yuva tarafý yukarý 
bakacak þekilde objektifi yerine 
yerleþtirdiðinizden emin olunuz.

3 Kameradaki Objektif yuva 
indeksini (kýrmýzý noktalar: 3) 
objektiftekilerle eþleþtiriniz ve týk 
sesi gelene kadar objektifi saat 
yönünde çevirerek sabitleyiniz.

Ekledikten sonra, objektifin yerine 
kilitlenmiþ olduðunu kontrol etmek üzere 
objektifi saatin tersi yönünde çeviriniz.

Beklenmeyen objektif hareketini önlemek için objektifi eklemeden 
ya da çýkarmadan önce kamerayý kapatýnýz.

• (b) dahilinde tanýmlanan objektifler s haricindeki bir konumda 
kullanýldýðýnda, bazý iþlevler sýnýrlandýrýlmýþ olacaktýr. Bkz “[22. Açýklýk Halkasý 
Kullanýlarak] ile ilgili Notlar” (s.324).

• Fabrika varsayýlan ayarlarý ile, kamera yukarýda listelenenlerin haricindeki 
objektifler ve aksesuarlarla çalýþmayacaktýr. Bunlarý kullanabilmek için 
[A Özel Ayar 4] menüsünde [22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] kýsmýný [Ýzinli] 
olarak ayarlayýnýz. (s.324)

3
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4 Ön objektif kapaðýný gösterilen 
kýsýmlardan içeriye doðru 
bastýrarak çýkarýnýz.

Objektifi çýkarmak için, objektif kilit açma 
(4) düðmesini bastýrýnýz ve objektifi saat 
yönünün tersine çeviriniz.

• Diðer üreticiler tarafýndan imal edilmiþ objektiflerin kullanýmýndan 
kaynaklanan kazalar, hasarlar ve iþlev bozukluklarý ile ilgili olarak hiçbir 
sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemekteyiz.

• Kamera gövdesi ve objektif yuvasý, objektif iletim noktalarýna ve bir AF 
baðlayýcýya sahiptir. Kir, toz veya korozyon dolayýsýyla elektrik sistemi hasar 
görebilir. Gerekli olduðunda, iletim noktalarýný yumuþak ve kuru bir bezle 
temizleyiniz.

Gövde yuva kapaðý (1), ürünün nakliyesi esnasýnda çizilmeleri ve toz giriþini 
önlemek içindir. Gövde Yuvasý Kapaðý K ayrý olarak satýlmakta olup bir kilit 
iþlevine sahiptir.

4
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Vizör Diyoptrisinin Ayarlanmasý

Görüþ durumunuza uyacak þekilde vizör diyopterini ayarlayýnýz.
Vizör görüntüsünü berrak þekilde elde etmek zor olduðunda, diyopter ayar 
kolunu yan kýsýmlara kaydýrýnýz.
Diyopteri yaklaþýk olarak –2,5m ila +1,5m–1 arasýnda ayarlayabilirsiniz.

1 Vizörden bakýnýz ve diyopter ayar 
kolunu sola ya da saða 
kaydýrýnýz.

Vizördeki AF çerçevesi odaklanana 
kadar kolu ayarlayýnýz.

Kamerayý bir duvar veya diðer parlak 
ve düz bir nesne üzerine hedefleyiniz.

• Kamera, fabrika çýkýþlý olarak, vizör kýsmýna eklenmiþ olan bir Vizör lastiði 
FQ ile donatýlmýþtýr. FQ Vizör lastiði ekli olduðunda diyopter ayarý yapýlabilir. 
Ancak, vizör lastiði çýkarýlmýþ halde iken ayar yapýlmasý daha kolaydýr.

• FQ Vizör lastiðini çýkarmak için, bunu ok 
yönü doðrultusunda dýþarý doðru çekiniz. 
FQ Vizör lastiðini takmak için, bunu vizör 
göz parçasýnda bulunan yivle hizalayýnýz 
ve sonra yerine itiniz.

• Diyopter ayar kolunu ayarlamanýza 
raðmen eðer vizör görüntüsünün net 
þekilde görülmesi hala zor oluyorsa, 
opsiyonel diyopter düzeltme objektif 
adaptörünü M kullanýnýz. Ancak, 
bu adaptörün kullanýlmasý için FQ Vizör 
lastiði çýkarýlmalýdýr. (s.333)

AF çerçevesi
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Kameranýn Açýlýp Kapatýlmasý

1 Ana düðmeyi [ON] konumuna 
çeviriniz.

Kamera açýlacaktýr.

Kamerayý kapatmak için ana düðmeyi 
[OFF] konumuna ayarlayýnýz.

• Kullanýlmadýðý durumda kamerayý her zaman kapalý muhafaza ediniz.
• Eðer belirli bir zaman süreci esnasýnda herhangi bir iþlem gerçekleþtirilmezse 

kamera otomatik olarak kapanacaktýr. Kamerayý tekrar aktif hale getirmek 
için, bunu tekrar açýnýz veya aþaðýdakilerden birini gerçekleþtiriniz.
- Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
- Q düðmesine, 3 düðmesine veya M düðmesine basýnýz.

• Fabrika ayarý olarak, kamera 1 dakikalýk iþlem yapýlmama durumundan sonra 
otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmýþtýr. Ayarý [R Ayar 3] 
menüsündeki [Otomatik Kapanma] ile deðiþtirebilirsiniz. (s.291)
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Baþlangýç Ayarlarý

Satýn alýndýktan sonra kamera ilk defa 
açýldýðýnda monitörde [Language/u] 
göstergesi belirir. Monitörde görüntülenecek 
dili ayarlamak ve geçerli tarih ve saati 
belirlemek için aþaðýdaki iþlemi uygulayýnýz. 
Bu ayarlar yapýldýðý zaman, kamerayý bir 
dahaki sefer tekrar açtýðýnýzda bunlarý tekrar 
ayarlamanýza gerek yoktur.

Eðer [Tarih Ayarlama] ekraný görüntülenirse, 
“Tarih ve Saat Ayarý” (s.68) dahilinde 
anlatýlan iþlemi takip ederek tarih ve saati 
ayarlayýnýz.

Menülerin, hata mesajlarýnýn v.b. hangi dilde görüntüleneceðini 
aþaðýdakiler arasýndan seçebilirsiniz: Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, 
Ýspanyolca, Portekizce, Ýtalyanca, Hollandaca, Danimarkaca, Ýsveççe, 
Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Rusça, Korece, 
Geleneksel Çince, Basitleþtirilmiþ Çince ve Japonca.

1 Ýstenen dili seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz. 

Ekran Dilinin Ayarlanmasý

Cancel OKOKMENU

MENU

00 00:

24h

Tarih Ayarlama

Tarih Biçimi

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

İptal

// 20100101

gg/aa/yy

Ýptal OK
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2 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen dilde [Baþlangýç Ayarý] ekraný 
belirir.

Eðer W (Bulunulan yer) ayarýnýn 
deðiþtirilmesi gerekmiyorsa, dört-yollu 
düðmeye (3) iki kere basýnýz ve s.66 
dahilindeki 10. Adýma geçiniz.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Ýmleç W kýsmýna hareket eder.

4 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[W Bulunulan Yer] ekraný görüntülenir.

5 Bir þehir seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

6 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Ýmleç, [DST] (yaz saati uygulamasý) kýsmýna hareket eder.

7 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Kamera [Baþlangýç Ayarý] ekranýna döner.

9 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Ýmleç, [Metin Boyutu] kýsmýna hareket eder.

Başlangıç Ayarı

İstanbul

Metin Boyutu

Ayarlar tamamlandı

İptalMENU

Standart

Türkçe

Bulunulan yer

DST
Ýstanbul

Ýptal OK
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10 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve [Standart] veya [Büyük] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

[Büyük] seçilmesi halinde, seçilen menü 
ögelerinin yazý boyutu büyür.

11 4 düðmesine basýnýz.

12 [Ayarlar tamamlandý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.

13 4 düðmesine basýnýz.

[Tarih Ayarlama] ekraný belirir.

Kýlavuz dahilinde, menü ekranlarý, bundan sonra [Metin Boyutu] kýsmý 
[Standart] olarak ayarlanmýþ þekilde anlatýlacaktýr.

Başlangıç Ayarı

İstanbul

Metin Boyutu

Ayarlar tamamlandı

Türkçe

İptalMENU OKOK

Standart
Büyük

MENU

Başlangıç Ayarı

İstanbul

Metin Boyutu

Ayarlar tamamlandı

İptal

Standart

Türkçe

OKOK
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Yanlýþ Dil Ayarlandýðý Zaman
Eðer yanýlgý sonucu [Language/u] ekranýnda yanlýþ dil seçip, 
[Tarih Ayarlama] ekranýna geçerseniz, istenen dili eski ayarýna getirmek 
için aþaðýdaki iþlemi uygulayabilirsiniz.
Eðer kameranýn Çekim moduna getirilmesi iþlemini gerçekleþtirdiyseniz 
(ve kamera bir resim çekmeye hazýr durumdaysa), doðru dili eski ayarýna 
getirmek üzere 2. Adýmdan itibaren aþaðýdaki iþlemi gerçekleþtiriniz.

1 Kýlavuzlarý ekranda 
görüntülemek üzere 3 
düðmesine bir kere basýnýz.
Saðda gösterilmekte olan ekran, 
görüntülenen kýlavuzlara bir örnektir. 
Görüntülenen ekran, seçilen dile baðlý 
olarak deðiþecektir.
Kýlavuzlar ekranda 3 saniye boyunca 
görüntülenir. (Çekim modu)

2 3 düðmesine bir defa basýnýz.
Üst sekmede [A 1] görüntülenir.
Mod kadraný H olarak ayarlandýðýnda H görüntülenir.

3 Dört-yollu düðmeye (5) beþ kere basýnýz.
Üst sekmede [R 1] görüntülenir.
Mod kadraný H olarak ayarlandýðýnda dört-yollu düðmeye altý kere 
(5) basýnýz.

4 [Language/u] seçmek için dört-yollu düðmeye 
(3) basýnýz.

5 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
[Language/u] ekraný görüntülenir.

6 Ýstenen dili seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.
[R Ayar 1] menüsü seçilen dilde belirir.
Aþaðýdaki sayfalara bakýnýz ve [Bulunulan yer] için istenen þehri 
ve geçerli tarih & saati gerekli olduðu gibi ayarlayýnýz.
• Bulunulan yer ayarýný deðiþtirmek için: “Dünya Saatinin Ayarlanmasý” 

(s.280)
• Tarih ve saati deðiþtirmek için: “Tarih ve Saat Ekranýnýn 

Deðiþtirilmesi” (s.280)

01/01/2010 00:00

P

Program

Automatic Exposure
P
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Geçerli tarihi ve saati ve görüntüleme tipini ayarlayýnýz.

1 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Çerçeve, [gg/aa/yy] kýsmýna hareket eder.

2 Tarih formatýný seçmek için dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

[aa/gg/yy], [gg/aa/yy] veya [yy/aa/gg] 
seçiniz.

3 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Çerçeve, [24s] kýsmýna hareket eder.

4 [24h] (24 saat ekraný) veya [12h] 
(12 saat ekraný) seçmek için dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

5 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Çerçeve, [Tarih Biçimi] kýsmýna döner.

6 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Çerçeve, [Tarih] kýsmýna hareket eder.

• Bulunulan yer ve tarih ve saat ayarlý olmadýðý zaman, bir sonraki kez kamera 
tekrar açýldýðýnda [Baþlangýç Ayarý] ekraný veya [Tarih Ayarlama] ekraný 
görüntülenecektir.

• Eðer [Tarih Ayarlama] ekranýnýn görüntülenmesi aþamasýna geçmediyseniz, 
[Language/u] ekranýnda dört-yollu düðmeyi (5) kullanarak dili yeniden 
seçebilirsiniz.

Tarih ve Saat Ayarý

MENU

/

00 00:

/

Tarih Ayarlama

Tarih Biçimi

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

İptal OKOK

// 20100101

24hgg/aa/yy

Tarih Ayarlama

Tarih Biçimi

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

İptal OKOKMENU

/

// 2010

00 00:

0101

/gg/aa/yy 24h
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7 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Çerçeve ay kýsmýna geçer.

8 Ay ayarýný yapmak için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz.

Gün ve yýlý da ayný þekilde ayarlayýnýz.

Sonra, saati ayarlayýnýz.

Eðer 4. Adýmda [12s] seçtiyseniz, kamera 
saate baðlý olarak am ve pm arasýnda 
geçiþ yapýlabilir.

9 [Ayarlar tamamlandý] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (3) 
kullanýnýz.

10 4 düðmesine basýnýz.

Kamera, durum ekranýna döner ve bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Eðer tarihi ve saati menüden ayarlarsanýz, ekran [R Ayar 1] menüsüne 
dönecektir. Bu durumda 3 düðmesine basýnýz.

Tarih ve saat ayarý yapýlýrken 3 düðmesine basýlýrsa, bu noktaya kadar 
yapýlmýþ olan ayarlar iptal edilir ve kamera Çekim moduna geçer. Baþlangýç 
ayarlarý tamamlandýðý zaman, eðer kamera tarih ve saat ayarlarý 
tamamlanmadan önce kapatýlýrsa, kamera bir dahaki kez açtýðýnýzda 
[Tarih Ayarlama] ekraný belirecektir. Bu durumda, daha sonraki menüden tarih 
ve saati de ayarlayabilirsiniz. (s.280)

• 10. Adýmda 4 düðmesine bastýðýnýz zaman, saniye deðeri 0 olarak 
ayarlanýr. Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 0 saniyeye ulaþtýðýnda 
(TV, radyo, v.b.’nde) 4 düðmesine basýnýz.

• Dil ve tarih ve saat ayarlarýný menüden deðiþtirebilirsiniz. (s.280, s.283)

MENU

00 00:

OK

Tarih Biçimi

Tarih Ayarlama

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

İptal OK

24hgg/aa/yy

// 20100101

MENU

00 00:

Tarih Ayarlama

Tarih Biçimi

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

OKOKİptal

24h

// 20100909

gg/aa/yy
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Not
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3 Temel Ýþlemler

Bu bölümde, baþarýlý bir çekimi garanti etmek üzere mod 
kadranýnýn I (Otomatik Resim) moduna ayarlanarak 
çekim yapýlmasý için gerekli olan temel iþlemler 
açýklanmaktadýr.

Resim çekimindeki geliþmiþ fonksiyonlar ve ayarlar 
hakkýnda bilgi için 4. ve daha sonraki bölümlere bakýnýz.

Temel Çekim Ýþlemi ..............................................72

Bir Zoom Objektifin Kullanýmý .............................78

Dahili Flaþýn Kullanýmý .........................................79

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi ........................................87
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Temel Çekim Ýþlemi

Resim çekerken kamerayý nasýl kavradýðýnýz önemlidir.
• Kamerayý iki elinizle sýkýca tutunuz ve dirseklerinizi bedeninize 

yaklaþtýrýnýz.
• Bir resim çektiðiniz zaman deklanþör düðmesine hafifçe basýnýz.

Kameranýn Kavranmasý

• Kameranýn sarsýlmasýný azaltmak için, bedeninize ya da kameraya bir masa, 
aðaç ya da duvar gibi bir nesne ile destek saðlayýnýz.

• Fotoðraf tutkunlarý arasýnda kiþisel farklýlýklar bulunmasýna karþýn, bir portatif 
kamera için olasý en düþük obtüratör hýzý genellikle 1/(odak uzunluðu ×1.5) 
þeklindedir. Örneðin, 50 mm’lik bir odak uzunluðu için saniyenin 1/75’i, 
100 mm’lik bir odak uzunluðu için saniyenin 1/150’sidir. Düþük obtüratör hýzý 
kullanýrken bir tripod kullanýnýz veya Shake Reduction fonksiyonunu (s.148) 
etkin kýlýnýz.

• Telefoto objektifler kullanýldýðý zaman, kameranýn sarsýlmasýný önlemek üzere 
kameranýn ve objektifin toplam aðýrlýðýndan daha aðýr olan bir tripod 
kullanmanýz tavsiye edilmektedir.

• Kamerayý bir tripod üzerinde kullandýðýnýz zaman Sarsýntý Azaltma 
fonksiyonunu kullanmayýnýz. (s.149)

Yatay konum Dikey konum

K-r_OPM_TUR.book  Page 72  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



73
T

em
el Ýþlem

ler

3

W, fotoðraf çekme anlayýþýnýzý yansýtan çeþitli çekim modlarý, 
odak modlarý ve geçiþ modlarýna sahiptir. Bu bölümde, basitçe deklanþör 
düðmesine basýlmasýyla nasýl resim çekileceði açýklanmaktadýr.

1 Mod kadranýný I olarak 
ayarayýnýz.

Kamera nesne için ideal çekim modunu 
seçecektir.

1 Uygun Çekim Modunun Seçilmesi 
(s.97)

2 Odak modu kolunu = olarak 
ayarlayýnýz.

Odak modu = (Otomatik odak) moduna 
geçer.

= dahilinde deklanþöre yarýya kadar 
basýldýðýnda, kamera otomatik olarak 
odaklama yapar. (s.129)

Kameranýn Ýdeal Ayarlarý Kendiliðinden 
Seçmesi
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3 Nesneyi görmek üzere vizörden 
bakýnýz.

Vizördeki nesne boyutunun deðiþtirilmesi 
için bir zoom objektif kullanýlmalýdýr. 
(s.78)

4 Nesneyi AF çerçevesinin içine 
yerleþtiriniz ve deklanþör 
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne 
odaða geldiði zaman, vizörde odak 
göstergesi ] belirir.

I (Otomatik Resim) moduna 
ayarlandýðý zaman, ideal çekim modu 
U (Standart), = (Portre), s (Manzara), 
q (Makro), \ (Hareketli Nesne) veya 
. (Gece Portre) arasýndan otomatik 
olarak seçilir.

Gerekli olduðu zaman dahili flaþ otomatik 
olarak açýlýr.

1 Deklanþörün kullanýmý (s.76)

1 Odaklama yapýlmasý zor olan 
nesneler (s.77)

1 Dahili Flaþýn Kullanýmý (s.79)

1 Odaklama Alanýnýn Seçilmesi (AF Noktasý) (s.136)

5 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Fotoðraf çekilmiþtir.

Bu iþlem, “deklanþörün serbest 
býrakýlmasý” veya “býrakma” olarak 
tanýmlanýr.

MF

AF

odak göstergesiOdak 
durumu
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6 Çekilen fotoðrafý ekranda gözden 
geçiriniz.

Çekimden kýsa bir süre sonra fotoðraf 
ekranda 1 saniye için belirir(Instant 
Review).

1 Hýzlý Ýzleme için Ekran Ayarý (s.286)

E-kadran ile, Hýzlý Ýzleme esnasýnda 
fotoðrafý büyütebilirsiniz. (s.232)

K/i düðmesine basarak, Hýzlý Ýzleme 
sýrasýnda fotoðrafý silebilrsiniz.

1 Tek Fotoðrafýn Silinmesi (s.88)

• Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýlmasýnda olduðu gibi, kamerayý 
=/L düðmesine basýldýðýnda otomatik olarak odaklanmasý üzere 
ayarlayabilirsiniz. (s.130)

• Görüntüyü vizörde veya monitörde ön izlemeye tabi tutabilir ve resimleri 
çekmeden önce kompozisyonu, pozlamayý ve odaðý kontrol edebilirsiniz. 
(s.144)

SilSil
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Deklanþörün kullanýmý
Deklanþör düðmesi iki çalýþma konumuna sahiptir.

Yarýya kadar (ilk konum) basýldýðýnda vizördeki göstergeleri 
görüntüler ve otomatik odak sistemi çalýþýr. Tam olarak (ikinci konum) 
basýldýðýnda resim çekilir.

• Kameranýn sarsýlmasýný önlemek için bir resim çekerken deklanþör 
düðmesine hafifçe basýnýz.

• Ýlk ve ikinci konumun nerede olduðunu öðrenmek için deklanþör 
düðmesine yarýya kadar/tam olarak basma pratiði yapýnýz.

• Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýlý tutulduðunda vizör 
göstergeleri görüntülenir. Parmaðýnýzý düðmeden çektikten sonra, 
pozlama ölçme zamanlayýcýsý açýk halde kaldýðý sürece, göstergeler 
yaklaþýk 10 saniye boyunca (fabrika ayarý) görüntülenir. (s.36, s.123)

Basýlmamýþ 
durumda

Yarýya kadar 
basýlmýþ durumda

(ilk konum)

Tam olarak 
basýnýz 

(ikinci konum)
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Odaklama yapýlmasý zor olan nesneler
Otomatik odak mekanizmasý kusursuz deðildir. Aþaðýdaki þartlar 
altýnda resim çekildiði zaman odaklama zor olabilir. Bu durum vizörde 
odak göstergesi ] kullanýldýðýnda manuel odaklama için de 
geçerlidir.

(a) Odaklama alanýndaki beyaz bir duvarda aþýrý düþük-kontrastlý 
nesneler

(b) Odaklama alaný içerisinde çok fazla ýþýk yansýtmayan nesneler
(c) Hýzlý hareket eden nesneler
(d) Güçlü yansýyan ýþýk veya güçlü arka aydýnlatma (parlak arka 

plan aydýnlatma)
(e) Odaklama alaný içinde tekrarlý dikey ve yatay çizgili desenler 

belirdiðinde
(f) Odaklama alanýndaki ön planda ve arka planda bulunan çoklu 

nesneler

Eðer nesne otomatik olarak odaklanamazsa, odak modu mandalýný 
\ olarak ayarlayýnýz ve vizördeki mat alanýn yardýmýyla nesneyi 
odaklamak için manuel odak modunu kullanýnýz. (s.142)

Yukarýdaki (e) ve (f) geçerli olduðu zaman, ] (odak göstergesi) 
görüntülendiðinde bile nesneye odaklanýlamaz.
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Bir Zoom Objektifin Kullanýmý

Bir zoom objektifle nesneyi (telefoto) geniþletiniz veya daha geniþ bir alaný 
(geniþ açý) çekiniz. Bunu istenen boyuta ayarlayýnýz ve resimleri çekiniz.

1 Zoom halkasýný saða ya da sola 
çeviriniz.

Zoom halkasýný telefoto için saat yönünde 
ve geniþ açý için saat yönünün tersi yönde 
çeviriniz.

• Odak uzunluðu için görüntülenen sayý ne kadar küçükse, açý o kadar geniþ 
olur. Sayý ne kadar büyükse, fotoðraf o kadar büyütülmüþ olarak belirir.

• Güç Zoom iþlevleri (Fotoðraf Boyut Takibi, Zoom Klipsi ve Otomatik Zoom 
Efekti) bu kamera ile uyumlu deðildir.

MF

AF

Geniþ Açý Telefoto
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Dahili Flaþýn Kullanýmý

Düþük ýþýklý ya da arkadan aydýnlatmalý koþullarda resimler çekmek için 
ve dahili flaþý kullanmak istediðiniz zaman aþaðýdaki iþlemleri kullanýnýz.
Dahili flaþ, nesneden yaklaþýk 0,7 m ila 5 m arasýnda olan bir nesne için 
optimum konumdadýr. 0,7 m’den daha yakýn bir mesafede kullanýldýðý 
zaman pozlama düzgün þekilde kontrol edilemez veya fotoðrafýn 
köþelerinde kararmalar (ýþýk yokluðundan dolayý fotoðrafýn köþelerinde 
kararma) ortaya çýkabilir (bu mesafe, kullanýlan objektife ya da ayarlanan 
hassasiyete sýký þekilde baðlýdýr (s.186)).

Dahili flaþ hakkýndaki ayrýntýlar ve bir harici flaþ ile nasýl resim çekileceði ile ilgili 
talimatlar için, bkz “Flaþýn Kullanýmý” (s.181).

Dahili flaþ ve objektifin uyumluluðu
Kullanýlan objektife ve çekim koþullarýna baðlý olarak köþelerde 
kararma ortaya çýkabilir. Uyumluluðu kontrol etmek üzere bir test 
çekimi yapmanýzý tavsiye etmekteyiz.
1 Dahili Flaþla Objektif Uyumluluðu (s.187)

• Dahili flaþ kullanýldýðý zaman, çekimden önce objektif kapaðýný çýkarýnýz.
• Objektif açýklýk halkasýnýn s (Otomatik) olarak ayarlanmasý için bir 

fonksiyonu olmayan objektiflerde dahili flaþ tam olarak patlar.
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Flaþ modlarý, çekim moduna baðlý olarak farklýlýk gösterir.

*1 Bu H modundaki Q (Sörf & Kar), K (Yemek), l (Gece Çekimi), R (Çocuklar) 
ve Y (Evcil Hayvan) dahilinde seçilebilir.

Flaþ Modunun Ayarlanmasý

Flaþ Modu Fonksiyon

C Otomatik Flaþ Pat.

Kamera, ortam ýþýðýný otomatik olarak ölçer ve flaþýn 
kullanýlýp kullanýlmayacaðýný belirler. Kameranýn 
sarsýlmasýna yol açmasý muhtemel bir obtüratör hýzý 
kullanýldýðýnda veya arka aydýnlatmalý koþullarda 
(H (Sahne) modunda s (Manzara), \ (Hareketli 
Nesne) veya l (Gece Çekimi) hariç olmak üzere), 
gerekli olduðunda flaþ otomatik olarak çýkar ve patlar. 
Eðer kamera flaþýn gerekli olmadýðýný belirlerse flaþ 
çýkabilir ancak patlamayabilir.

b
Manuel Flaþ 
Patlatma

Flaþý manuel olarak patlatýr. Flaþ çýkarýldýðý zaman 
patlar, geri çekildiði zaman patlamaz.

i
Otom. Flaþ+Kýrmýzý-
göz Azltm

Otomatik flaþ öncesinde kýrmýzý-göz azaltma amaçlý 
olarak bir ön-flaþ patlatýr.

D
Manuel Flaþ+Kýrmýzý-
göz Azaltýmý

Flaþý manuel olarak patlatýr. Ana flaþ öncesinde 
kýrmýzý-göz azaltma için bir ön-flaþ patlatýlýr.

G Düþük-hýzlý Senk.

Parlaklýða baðlý olarak daha yavaþ bir obtüratör hýzýna 
ayarlar. Örneðin, arka planda gün batýmý varken bir 
portre çekmek için bu kullanýldýðýnda, hem kiþi ve hem 
de arka plan güzel bir þekilde belirir.

HDüþük-hýzlý 
Senk.+Kýrmýzý-göz

Düþük-hýzlý Senk. ile ana flaþ patlatýlmadan önce, 
kýrmýzý-göz azaltma için bir ön-flaþ patlatýlýr.

I
k

Sürüklenen Perde 
Senk.

Obtüratör perdesi kapanmadan hemen önce flaþ 
patlar. Hareketli nesneleri arkalarýnda bir iz 
býrakýyorlarmýþçasýna çeker (s.184).

r Kablosuz Modu
Bir senk. kablosu kullanmaksýzýn, baðlanmýþ bir harici 
flaþý (AF540FGZ veya AF360FGZ) senkronize 
edebilirsiniz. (s.191)

Çekim Modu Seçilebilir Flaþ Modu

I/=/s/q/\/./H *1 C/b/i/D/r

e/K/c E/F/G/H/I/r

b/a E/F/k/r
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1 Çekim modunda dört-yollu 
düðmeye (3) basýnýz.

[Flaþ Modu] ekraný belirir.

Ayarlý çekim modu için flaþ modlarý belirir.

2 Bir flaþ modu seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Flaþ pozlama telafisini uygulamak için 
e-kadraný çeviriniz. (s.86)

3 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.

1 Mod kadranýný I, =, q, . veya H olarak ayarlayýnýz.

H (Sahne) modunda A (Gece), K (Gün Batýmý), n (Iþýklandýrma), 
Z (Gece HDR), U (Mum Iþýðý) veya E (Müze) seçildiði zaman flaþ 
etkisiz hale gelir. H (Sahne) modunda l (Gece Çekimi) 
ayarlandýðýnda dahili flaþ çýkmaz.

Otomatik Flaþ Patlatma Modunun Kullanýmý C, 
i (Otomatik Flaþ Açma)

OKMENU
0.0

Flaş Modu

İptal OK

Otomatik Flaş Pat.
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2 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Gerekli olduðunda dahili flaþ çýkar 
ve dolmaya baþlar. Flaþ tam olarak 
dolduðunda, vizörde b belirir. (s.36)

3 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Fotoðraf çekilmiþtir.

4 Dahili flaþýn geri çekilmesi için 
resimde gösterilen kýsmý aþaðýya 
bastýrýnýz.

Dahili flaþ çýkmýþ halde iken K/i düðmesine basarak C (Otomatik Flaþ 
Pat.) ve b (Manuel Flaþ Patlatma) arasýnda geçiþ yapýnýz.

K-r_OPM_TUR.book  Page 82  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



83
T

em
el Ýþlem

ler

3

1 K/i düðmesine basýn.

Dahili flaþ çýkar ve dolmaya baþlar. Flaþ 
modu ayarlarýna bakýlmaksýzýn b modu 
kullanýlýr. Flaþ tam olarak dolduðunda, 
vizörde b belirir. (s.36)

2 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Flaþ patlar ve resim çekilir.

3 Geri çekilmesi üzere dahili flaþý aþaðýya bastýrýnýz.

Manuel Flaþ Patlatma Modunun Kullanýmý b, D

Mod kadraný a (Flaþ KAPALI) olarak ayarlandýðýnda, K/i düðmesine 
basýlsa bile dahili flaþ çýkmayacaktýr.
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Kýrmýzý-göz azaltma flaþýnýn kullanýmý
“Kýrmýzý-göz” bir flaþla karanlýk ortamlarda fotoðraf çekildiðinde 
gözlerin kýrmýzý olarak belirmesi durumudur. Bu, elektronik flaþýn 
gözün retinasýnda yansýmasý sonucu oluþmaktadýr.
Gözbebekleri karanlýk ortamlarda büyüdüðü için kýrmýzý-göz oluþur.
Bu durum ortadan kaldýrýlamaz ancak minimuma indirmek için 
aþaðýdaki önlemler alýnabilir.

• Çekim esnasýnda ortamý ýþýklandýrýnýz.
• Eðer bir zoom objektif kullanýlýyorsa, geniþ bir açýya ayarlayýnýz 

ve nesnenin daha yakýnýna getiriniz.
• Kýrmýzý-göz azaltýmýný destekleyen bir flaþ kullanýnýz.
• Bir harici flaþ kullanýyorken flaþý kameradan mümkün olduðunca 

uzaða konumlayýnýz.

Bu kameradaki kýrmýzý-göz azaltma iþlevi flaþý iki defa patlatarak 
kýrmýzý-göz etkisi azaltýr. Kýrmýzý-göz azaltma iþlevi ile, deklanþör 
düðmesine basýldýktan hemen sonra bir ön-flaþ patlar. Bu, 
gözbebeðinin büyümesini önler. Kýrmýzý-göz oluþumunu azaltacak 
þekilde, gözbebekleri küçük halde iken ana flaþ patlatýlýr.
Resim modu veya H (Sahne) modunda kýrmýzý-göz azaltma iþlevini 
kullanmak için, D veya F seçiniz. Diðer modlarda F veya 
H seçiniz.
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Gün Iþýðý-Senkron Çekim
Gün ýþýðý koþullarýnda, kiþinin yüzü bir gölge kapatmýþ halde bir portre 
resmi çekilirken flaþ bu gölgeleri ortadan kaldýracaktýr. Flaþýn bu þekilde 
kullanýmý Gün Iþýðý-Senk Çekim olarak adlandýrýlýr. Gün Iþýðý-Senk 
Çekimle fotoðraf çekilirken b (Manuel Flaþ Patlatma) kullanýlýr.

Fotoðraf çekimi

1 Dahili flaþý manuel olarak çýkarýnýz ve flaþ modunun E olarak 
ayarlý olduðundan emin olunuz. (s.83)

2 Flaþýn tam olarak dolu olduðunu kontrol ediniz.
3 Bir resim çekiniz.

Gün Iþýðý-Senkron olmaksýzýn Gün Iþýðý-Senkron ile

Eðer arka zemin ýþýðý çok parlaksa resim fazla pozlanabilir.
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–2.0 ila +1.0 aralýðýnda flaþ çýkýþýný deðiþtirebilirsiniz. [A Özel Ayar 1] 
menüsü [1. EV Adýmlarý] (s.124) dahilinde belirlenen adým aralýðýna uygun 
olarak aþaðýdaki flaþ telafi deðerleri ayarlanabilir.

1 [Flaþ Modu] ekranýnda e-kadraný 
çeviriniz.

Flaþ telafi deðeri görüntülenir. Flaþ çýkýþ 
telafi deðerini 0.0 olarak resetlemek için 
| düðmesine basýnýz. (Yalnýzca [A Kayýt 
Modu 4] menüsü [Yeþil Düðme] dahilinde 
[Yeþil Düðme] ayarý | düðmesine 
atandýðýnda mevcuttur (s.205).)

Flaþ Çýkýþýnýn Telafi Edilmesi

Adým Aralýðý Flaþ Telafi Deðeri

1/3 EV –2,0, –1,7, –1,3, –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0

1/2 EV –2,0, –1,5, –1,0, –0,5, 0,0, +0,5, +1,0

• Flaþ çýkýþý bunun maksimum miktarýný aþtýðý zaman, telafi deðeri artý (+) 
tarafýna ayarlansa bile telafi etkili olmayacaktýr.

• Eðer nesne çok yakýn, diyafram açýklýk deðeri küçük veya hassasiyet yüksek 
ise eksi (–) tarafýna telafi edilmesi fotoðrafý etkileyemez.

• Flaþ çýkýþ telafisi, P-TTL otomatik flaþ modunu destekleyen harici flaþ 
üniteleri için de etkilidir.

MENU
+0.3

OK OK

Flaş Modu

İptal

Manuel Flaş Patlatma

Flaþ Dolarken Çekime Ýmkan Verme
Flaþ dolmakta iken kamerayý çekim 
yapacak þekilde ayarlayabilirsiniz.
[A Özel Ayar 3] menüsünde (s.96) 
menüsünde [16. Flaþ Þarj Edilirken 
Çekim] kýsmýný [Açýk] olarak ayarlayýnýz.
Varsayýlan olarak, dahili flaþ dolmakta 
iken resimler çekilemez.

16.
1
2

MENU OK OK

Flaş Şarj Edilirken Çekim
Kapalı
Açık

Dahili flaş şarj olurken

İptal

deklanşörü devredışı
etkin hale getirir

K-r_OPM_TUR.book  Page 86  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



87
T

em
el Ýþlem

ler

3

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi

Kamera ile çekilmiþ olan fotoðraflarý izleyebilirsiniz.

1 Q düðmesine basýnýz.

Kamera, Oynatým moduna girer ve 
en son çekilmiþ olan fotoðraf (en yüksek 
dosya numarasýna sahip olan fotoðraf) 
ekranda görüntülenir. (Filmler için, 
ekranda yalnýzca ilk kare görüntülenir.)

Görüntülenen fotoðraf için çekim bilgileri 
örneðinde olduðu gibi bilgi ekranýna 
geçmek için oynatým esnasýnda 
M düðmesine basýnýz.

Ekran bilgileri hakkýndaki ayrýntýlar için 
bkz. s.30.

Fotoðraflarýn Ýzlenmesi

Resimleri bir bilgisayar kullanarak izlemek için, tedarik edilmiþ olan “PENTAX 
Digital Camera Utility 4” programýný kullanýnýz. Program hakkýndaki ayrýntýlar 
için, bkz “Tedarik Edilmiþ Olan Programýn Kullanýmý” (s.306).
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2 Dört-yollu düðmeye (45) 
basýnýz.

4: Bir sonraki veya bir önceki fotoðrafý 
görüntüler.

5: Bir sonraki fotoðrafý görüntüler.

Fotoðraflarý tek tek silebilirsiniz.

1 Silinecek bir fotoðrafý seçmek üzere Q düðmesine 
basýnýz ve dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

2 K/i düðmesine basýnýz.

Silme onay ekraný belirir.

• Oynatým modu iþlevleri ile ilgili ayrýntýlar için bkz “Oynatým Fonksiyonlarý” 
(s.227).

• En son çekilen fotoðrafýn dosya formatý JPEG ise ve bu veriler hala geçici 
bellekte bulunuyorsa, mc düðmesine basarak dosyayý ilave olarak RAW 
formatýnda da kaydedebilirsiniz.
Eðer fotoðraf aþaðýdaki ayarlarýn herhangi biri kullanýlarak çekilmemiþse, 
ilgili listelenen RAW fotoðrafý kaydedilir.
• Çoklu-pozlama Çoklu-pozlamalý RAW fotoðrafý
• Dijital Filtre Filtre efektsiz RAW fotoðrafý
• HDR Çekimi Standart pozlamalý RAW fotoðrafý
• Ters Ýþlem Ters Ýþlemsiz RAW fotoðrafý

Tek Fotoðrafýn Silinmesi

• Silinen fotoðraflar geri kazanýlamaz.
• Korumalý fotoðraflar silinemez. (s.249)
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3 [Sil] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz.

RAW+ formatýnda kaydedilmiþ olan 
fotoðraflar için, silinecek bir dosya formatý 
seçiniz.

1

4 4 düðmesine basýnýz.

Fotoðraf silinmiþtir.

JPEG sil
Yalnýzca JPEG 
fotoðrafýný siler.

RAW sil
Yalnýzca RAW fotoðrafýný 
siler.

RAW+JPEG sil
Her iki dosya 
formatýndaki fotoðraflarý 
siler.

Bir seferde pek çok fotoðraf silinmesi ile ilgili olarak, 
bakýnýz “Çoklu Fotoðraf Silme” (s.245)

100-0105100-0105

OK

İptal
Sil

OK
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Not
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4 Çekim Fonksiyonlarý

Bu bölümde, W ile gerçekleþtirilebilen çeþitli temel 
ve geliþmiþ çekim iþlevleri anlatýlmaktadýr.

Çekim Ýþlevleri Nasýl Kullanýlýr ............................92

Uygun Çekim Modunun Seçilmesi .....................97

Pozlamanýn Ayarlanmasý ...................................102

Odaklama ............................................................129

Kompozisyon, Pozlama ve Odaðýn Çekimden 
Önce Kontrol Edilmesi (Ön Ýzleme) ..................144

Kamera Sarsýlmasýnýn Önlenmesi üzere 
Shake Reduction Ýþlevinin Kullanýlmasý ..........148

Sürekli olarak Resim Çekme .............................156

Dijital Filtreler Kullanýlarak Resim 
Çekilmesi ............................................................162

Live View ile Çekim ............................................165

Filmlerin Kaydedilmesi ......................................171
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Çekim Ýþlevleri Nasýl Kullanýlýr

Doðrudan tuþlarý, kontrol panelini, [A Kayýt Modu] menüsünü veya 
[A Özel Ayar] menüsünü kullanarak çekimle ilgili ayarlarý deðiþtirebilirsiniz.

Aþaðýdaki ögeleri ayarlamak için, Çekim 
modunda dört-yollu düðmeye (2345) 
basýnýz.

Menülerin nasýl kullanýlacaðý ile ilgili ayrýntýlar için, bkz. “Menülerin Kullanýmý” 
(s.41).

Doðrudan Tuþlar Ayar Ögeleri

Tuþ Seçenek Fonksiyon Sayfa

2 Geçiþ Modu
Sürekli çekim, Zamanlayýcý, Uzaktan 
Kumanda ya da Pozlama Parantezli 
çekim seçilir.

s.156
s.151
s.153
s.124

3 Flaþ Modu Flaþ patlama metodunu belirler. s.80

4 Beyaz Dengesi
Nesneyi aydýnlatan ýþýk kaynaðýnýn 
türünü karþýlamak üzere renk dengesini 
ayarlar.

s.208

5 Hassasiyet ISO hassasiyetini ayarlar s.104
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Aþaðýdaki ayarlar [A Kayýt Modu 1-4] 
menülerinde gerçekleþtirilebilir.
[A Kayýt Modu 1] menüsünü görüntülemek 
için Çekim modunda (3) düðmesine 
basýnýz.

Kayýt Modu Menüsü Ayar Ögeleri

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa

A1

Özel Fotoðraf *1
Bir fotoðrafýn çekiminden önce, renk ve 
kontrast gibi fotoðraf son tonunu ayarlar.

s.221

Dosya Formatý *1 Dosya formatýný ayarlar. s.203

JPEG Piksel 
Ayarý *1

JPEG formatýnda kaydedilen fotoðraflarýn 
kayýt boyutunu ayarlar.

s.200

JPEG Kalite 
Ayarý *1

JPEG formatýnda kaydedilen fotoðraflarýn 
kalitesini ayarlar.

s.201

AF Modu *1 Otomatik odak modunu seçer. s.132

AE Ölçme *1
Parlaklýðý ölçmek ve pozlamayý belirlemek 
için kullanýlan vizör kýsmýný seçer.

s.121

AF noktasý seç *1
Üzerinde odaklama yapýlacak olan vizör 
kýsmýný seçer.

s.136

A2

Ters Ýþlem *1
Dijital ters iþlem gerçekleþtirerek renkleri ve 
kontrastý deðiþtirir.

s.224

Dijital Filtre *1 Resimler çekilirken bir dijital filtre efekti uygular. s.162

YDM Çekimi *1
Yüksek dinamik menzilde fotoðraflarýn 
çekilmesine imkan verir.

s.217

Çoklu-pozlama
Çoklu kareler çekerek bir kompozit resim 
oluþturur.

s.160

Aralýklý Çekim
Belirlenmiþ bir zamandan itibaren ayarlý aralýk 
dahilinde resimler çeker.

s.157

Yüksek-ISO NR
Yüksek bir ISO hassasiyeti ile çekim 
yapýldýðýnda Parazit Azaltmanýn kullanýlýp 
kullanýlmayacaðýný ayarlar.

s.106

Düþük Obtrtör 
Hýzý NR

Yavaþ çekimlerde Parazit Azaltmanýn 
kullanýlýp kullanýlmayacaðýný ayarlar.

s.108
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*1 Kontrol paneli kullanýlarak ayarlanamaz.

A3

Film Film ayarlarýný belirler. s.171

Live View Live View ekran ayarlarýný belirler. s.166

Hýzlý Ýzleme Hýzlý Ýzleme ekran ayarlarýný belirler. s.286

D-Menzil Ayarý *1
Dinamik menzili geniþletir ve parlak ve koyu 
alanlarýn oluþmasýný önler.

s.215
s.216

Objektif Telafisi *1
Objektif özelliklerinden dolayý ortaya çýkan 
bozulmalarý ve büyütme kromatik sapmalarýný 
düzeltir.

s.219

A4

Renk Boþluðu Kullanýlacak renk alanýný ayarlar. s.214

RAW Dosya 
Formatý

RAW formatýnda kaydedilmiþ olan 
fotoðraflarýn dosya formatýný belirler.

s.204

Yeþil Düðme
| düðmeye basýldýðý zaman çaðrýlacak olan 
fonksiyonu atar.

s.205

AF/AE-L 
Düðmesi

=/L düðmesine basýldýðý zaman 
çaðrýlacak olan fonksiyonu atar.

s.127
s.130

Hafýza
Güç kapatýldýðý zaman kamerada hangi 
ayarlarýn kaydedileceðini belirler.

s.298

Shake 
Reduction *1

Shake Reduction iþlevini etkin kýlar. s.149

Giriþ Odaksal 
Uzunluðu

Odak uzunluðu bilgisinin elde edilemediði bir 
objektif kullanýldýðýnda odak uzunluðu ayarýný 
gerçekleþtirir.

s.150

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa
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Bir SLR kameranýn iþlevlerinden tam olarak yararlanabilmek için [A Özel 
Ayar 1-4] menülerini ayarlayýnýz.

Özel Ayar Menüsü Ayar Ögeleri

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa

A1

1. EV Adýmlarý Pozlama için ayar basamaklarýný belirler. s.124

2. Hassasiyet 
Adýmlarý

ISO hassasiyeti için ayar basamaklarýný 
belirler.

s.105

3. Geniþletilmiþ 
Hassasiyet

Alt ve üst hassasiyet sýnýrlarýný geniþletir. s.105

4. Ölçü Ýþletim 
Süresi

Pozlama ölçme süresini ayarlar. s.123

5. AF Kilitli AE-L
Odaklama kilitli olduðu durumda pozlama 
deðerinin kilitlenip kilitlenmeyeceðini 
ayarlar.

s.140

6. AE ila AF Noktasý 
Baðl. Kur

Çoklu-segment ölçme esnasýnda, 
odaklama alanýnda pozlama deðeri 
ve AF noktasýnýn birleþtirilmesini belirler.

s.121

7. Otom. Parantezl. 
Düzeni

Pozlama Parantezli çekim için sýrayý 
ayarlar.

s.125

A2

8. AF Alanýný 
örtüþtür

Seçilen AF noktasýnýn vizörde görüntülenip 
görüntülenmeyeceðini belirler.

s.137

9. AF.S Ayarý
= modu l olarak ayarlandýðýnda 
ve deklanþör düðmesine tam olarak 
basýldýðýnda iþlem önceliðini ayarlar.

s.132

10. AF.C Ayarý
= modu k olarak ayarlandýðýnda 
Sürekli Çekim için iþlem önceliðini ayarlar.

s.133

11. AF Yardým Iþýðý
Karanlýk koþullarda otomatik odaklama 
yapýlýrken AF yardýmcý ýþýðýnýn kullanýlýp 
kullanýlmayacaðýný belirir.

s.134

12. Flaþ 
Kullanýldýðýnda BD

Flaþ kullanýldýðýnda beyaz dengesi ayarýný 
belirler.

s.209

13. Tugsten Iþýkta 
OBD

Beyaz dengesi F (Otomatik Beyaz 
Dengesi) olarak ayarlandýðýnda, tungsten 
ýþýk rengi tonunun ayarlanýp 
ayarlanmayacaðýný belirler.

–

14. Uzaktan 
Kumandayla AF

Uzaktan kumanda ile çekim yapýlýrken 
otomatik odaklamanýn kullanýlýp 
kullanýlmayacaðýný belirler.

s.155
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A3

15. Ampulde 
Uzaktan Kumanda

Obtüratör hýzý h olarak ayarlý iken 
uzaktan kumanda kullanýldýðýnda, uzaktan 
kumanda iþletimini ayarlar.

s.120

16. Flaþ Þarj 
Edilirken Çekim

Dahili flaþ þarj halinde iken deklanþöre 
basýlýp basýlmamasýný belirler.

s.86

17. Kablosuz Modda 
Flaþ

Kablosuz modda dahili flaþýn patlama 
metodunu belirler.

s.192

18. Döndürme Bilg. 
Kaydetme

Çekim esnasýnda döndürme bilgilerinin 
saklanýp saklanmayacaðýný belirler.

s.244

19. Menü 
Konumunu Kaydet

Monitörde görüntülenmiþ olan en son menü 
sekmesinin saklanýp saklanmayacaðýný 
ve bir sonraki kez 3 düðmesine 
basýldýðýnda bunun tekrar görüntülenip 
görüntülenmeyeceðini belirler.

s.285

20. Yakalama Odaðý

[Açýk] olarak ayarlandýðýnda, eðer 
[AF Modu] f veya l olarak ayarlý 
ise ve bir manuel odaklý objektif takýlýysa, 
yakalama odaklý çekim etkin hale gelir 
ve nesne odaða geldiði zaman obtüratör 
otomatik olarak serbest býrakýlýr, yani çekim 
yapýlýr.

s.143

21. AF Ýnce Ayarý AF odaklama konumunu ayarlar. s.134

A4

22. Açýklýk Halkasý 
Kullanýlarak

Objektif açýklýk halkasý, s haricindeki bir 
konuma ayarlandýðý zaman deklanþör 
düðmesinin etkin kýlýnýp kýlýnmayacaðýný 
belirler.

s.324

Özel Fonk. Resetle
[A Özel Ayar 1-4] menülerindeki tüm 
ayarlarý fabrika ayarlarýna resetler.

s.321

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa
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Uygun Çekim Modunun Seçilmesi

Mod kadranýndaki simgeleri kadran göstergesine ayarlayarak çekim 
modlarýný deðiþtirebilirsiniz.

W fotoðraf çekme beðeninize uygun olan ayarlarla resimler 
çekmenize imkan veren çeþitli çekim modlarýna sahiptir.
Bu kýlavuzda, çekim modlarýndan þunlar kastedilmektedir.

Çekim Modu Mod Sayfa

Resim modlarý

I (Otomatik Resim)/ = (Portre)/ s (Manzara)/ 
q (Makro)/ \ (Hareketli Nesne)/ . (Gece Portre)/ 
a (Flaþ KAPALI) (Live View ile çekim yapýlýrken, 
d (Mavi Gökyüzü) ve K (Gün Batýmý) 
I modunda da seçilebilir.)

s.98

H (Sahne) 
modlarý

A (Gece)/ Q (Sörf & Kar)/ K (Yemek)/ K 
(Gün Batýmý)/ n (Iþýklandýrma)/ l (Gece Çekimi)/
Z (Gece HDR)/ R (Çocuklar)/ Y (Evcil Hayvan)/ 
U (Mum Iþýðý)/ E (Müze)

s.99

Pozlama modlarý
e (Program)/ K (Hassasiyet Önceliði)/ 
b (Obtüratör Önceliði)/ c (Açýklýk Önceliði)/ 
a (Manuel)

s.101

Film modu C (Film) s.171

Kadran göstergesi

K-r_OPM_TUR.book  Page 97  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



98

Ç
ekim

 F
o

n
ksiyo

n
larý

4

Eðer I (Otomatik Resim) modunda istenen fotoðrafý çekemiyorsanýz, 
mod kadranýný =, s, q, \, . veya a olarak ayarlayýnýz.
Her bir modun özellikleri aþaðýdaki þekildedir.

Resim Modlarý

Mod Özellikler

I Otomatik Resim

Ýdeal çekim modu U (Standart), = (Portre), 
s (Manzara), q (Makro), \ (Hareketli Nesne) 
ve . (Gece Portre) modlarý arasýndan otomatik 
olarak seçilir. Live View ile çekim yapýlýrken, d 
(Mavi Gökyüzü) ve K (Gün Batýmý) da seçilebilir.

= Portre
Portreler çekmek için idealdir. Saðlýklý ve parlak bir 
ten tonu üretir.

s Manzara
Odak mesafesini derinleþtirir, aðaçlarýn ve 
gökyüzünün kenar çizgilerini ve doygunluðunu 
vurgular ve canlý bir fotoðraf üretir.

q Makro
Kýsa mesafelerden çiçeklerin ve diðer küçük 
nesnelerin net resimlerini çekmenize imkan verir.

\ Hareketli Nesne

Bir spor etkinliðinde olduðu gibi hýzlý hareket eden bir 
nesnenin net resimlerini çekmenize imkan verir. 
Geçiþ modu g (Sürekli Çekim (Yük)) olarak 
sabitlenir.

. Gece Portre
Gece ya da akþam karanlýðýna karþý insanlarýn 
resmini çekmenize imkan verir.

a Flaþ KAPALI
Flaþ kapalýdýr. Diðer ayarlar I kýsmýndaki 
U (Standart) ile aynýdýr.

. modunda, flaþ kullanýlmýþ olsa bile, flaþýn eriþtiði bölgenin ardýndaki arka 
zemin bölgelerinin de resimde düzgün bir þekilde pozlanmýþ olmasý için, 
kamera yavaþ obtüratör hýzlarý kullanacaktýr (1 Düþük-hýzlý Senk. (s.182)). 
Kameranýn sarsýlmasýný önlemek için, Shake Reduction iþlevini kullanýnýz veya 
kamerayý bir tripod üzerine yerleþtiriniz.

I dahilinde \ otomatik olarak seçilir, resimler öncesinde ayarlanmýþ olan 
geçiþ modu ile çekilir.
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Mod kadranýný H (Sahne) olarak ayarlayarak, aþaðýdaki 11 çekim 
sahnesi arasýndan seçim yapabilirsiniz.

H Modlarý

Mod Özellikler

A Gece
Geceleyin kullaným içindir. Sarsýntýyý önlemek için bir 
tripod v.b. kullanýnýz.

Q Sörf & Kar
Karlý daðlar gibi göz kamaþtýran ortamlarýn 
fotoðraflarýný çekmek için bu modu kullanýnýz.

K Yemek
Yemek fotoðraflarýnýn çekimi için. Ýþtah açýcý bir 
görünüm sunmak üzere doygunluk bir yüksektir.

K Gün Batýmý
Güzel renklerle gün doðuþunu veya batýmýný çekmek 
içindir.

n Iþýklandýrma
Zayýf ýþýða sahip yerlerdeki hareketli nesnelerin 
çekimini yapmak için.

l Gece Çekimi
Zayýf ýþýklandýrýlan yerlerde enstantane çekimler 
yapmak için.

Z Gece HDR
Tek bir HDR fot. oluþturmak üzere 3 fot. çeker. 
Pozlama düþük ýþýk için ideal olur

R Çocuklar
Hareketli çocuklarýn fotoðraflarýný çekmek içindir. Geçiþ 
modu g (Sürekli Çekim (Yük)) olarak sabitlenir.

Y Evcil Hayvan
Hareketli evcil hayvanlarýn resmini çekmek içindir. 
Geçiþ modu g (Sürekli Çekim (Yük)) olarak sabitlenir.

U Mum Iþýðý Mum ýþýðýnda, resim çekmek içindir.

E Müze
Flaþlý çekimin yasak olduðu yerlerde çekim yapmak 
içindir.

Flaþ A, K, n, Z, U ve E modlarýnda kapalýdýr. Kamera sarsýntýsýný 
önlemek için, Sarsýntý Azaltma iþlevini kullanýnýz veya kamerayý bir tripod 
üzerine monte ediniz.
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1 Mod kadranýný H olarak ayarlayýnýz.

Sahne modu durum ekraný belirir.

2 M düðmesine basýnýz.

Seçilmiþ olan çekim sahnesi ile ilgili 
simge kontrol panelinde belirir.

3 [Sahne Modu] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Sahne modu seçim ekraný belirir.

4 Bir sahne modu seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
veya e-kadraný kullanýnýz.

Bir Çekim Sahnesi Seçme

AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

15 4.0F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 123]JPEG

1600

12M

[ 37]

Sahne Modu
Gece

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

İptal

Gece çekimi içindir.

OKOKMENU

Sarsılmayı önlemek için
bir tripod vb. kullanın

GeceGeceSCN

K-r_OPM_TUR.book  Page 100  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



101
Ç

ekim
 F

o
n

ksiyo
n

larý

4

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera, kontrol panelinde döner ve bir resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.

Hassasiyeti, obtüratör hýzýný ve açýklýðý deðiþtirmek için pozlama modlarýný 
kullanýnýz ve kendi fotoðraf çekim beðeninize uygun fotoðraflar çekiniz.

Mod kadraný H (Sahne) olarak ayarlýyken 
3 düðmesine basýldýðýnda, [H 
Scene] menüsü belirir. Sahne modu seçim 
ekranýný görüntülemek üzere dört-yollu 
düðmeye (3) basýnýz ve 4. Adýmda 
tanýmlandýðý üzere bir sahne modu 
seçebilirsiniz.

Pozlama Modlarý

Mod Özellikler Sayfa

e Program
Resimler çekerken Program satýrýna göre uygun 
bir pozlama elde etmek için obtüratör hýzýný 
ve açýklýk deðerini otomatik olarak ayarlar.

s.108

K
Hassasiyet 
Önceliði

Ayarlanmýþ olan hassasiyete göre uygun bir 
pozlama elde etmek için obtüratör hýzýný ve açýklýk 
deðerini otomatik olarak ayarlar.

b
Obtüratör 
Önceliði

Nesnenin hareketini dondurmak veya vurgulamak 
üzere, istenen obtüratör hýzýný ayarlamanýza imkan 
verir. Hýzlý hareket eden nesnelerin sabitmiþçesine 
çýkmasýný saðlayýn ya da hareket hissi veren 
nesnelerin resimlerini çekin.

c
Açýklýk 
Önceliði

Alan derinliðini kontrol etmek için istenen açýklýk 
deðerini ayarlamanýza imkan verir. Bunu bulanýk 
veya keskin bir arka zemin sözkonusu olduðunda 
kullanýnýz.

a Manuel
Resmi yaratýcý bir þekilde çekmek amacýyla 
obtüratör hýzý ve açýklýk deðerini ayarlamanýza 
imkan verir.

MENU Çıkış

Gece çekimi içindir.
Sarsılmayı önlemek için
bir tripod vb. kullanın

Gece

K-r_OPM_TUR.book  Page 101  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



102

Ç
ekim

 F
o

n
ksiyo

n
larý

4

Pozlamanýn Ayarlanmasý

Nesnenin doðru pozlamasý obtüratör hýzý ve açýklýk ayarýnýn bir 
kombinasyonu ile belirlenir. Belli bir nesne için pek çok doðru obtüratör 
hýzý ve açýklýk deðeri kombinasyonu vardýr. Farklý kombinasyonlar farklý 
efektler üretir.

Obtüratör hýzýný deðiþtirerek, yaratmýþ olduðunuz resimler üzerinde 
zamanýn nasýl ifade edildiðini kendiniz belirleyebilirsiniz. Kendi gözlerinizle 
gördüðünüzden farklý olarak, bir resim üzerinde farklý efektler oluþturarak 
bir anýn bölümlerini veya zamanýn tüm akýþýný yakalayabilirsiniz.
b (Obtüratör Önceliði) modunu kullanýnýz.

Daha yavaþ obtüratör hýzýnýn 
kullanýmý

Eðer nesne hareket ediyorsa, obtüratör 
uzun süre açýk olduðu için fotoðraf bulanýk 
olacaktýr.
Daha yavaþ bir obtüratör hýzý belirlenerek 
hareket (nehirler, çaðlayanlar, dalgalar 
v.b.) efekti geniþletilebilir.

Daha hýzlý obtüratör hýzýnýn kullanýmý

Daha hýzlý bir obtüratör hýzý, hareketli bir 
nesnenin hareketini dondurma olanaðý 
vermektedir.
Daha hýzlý bir obtüratör hýzý kamera 
sarsýlmasýnýn önlenmesine de yardýmcý 
olmaktadýr.

Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti

Obtüratör Hýzý Efekti
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Açýklýðý deðiþtirerek, resimdeki odakta beliren alanýn derinliðini kontrol 
edebilirsiniz (alan derinliði). Tek bir noktayý vurgulamak üzere odaðý 
daraltarak veya bunun yerine resminize alan derinliði kazandýrarak, 
yaratmýþ olduðunuz resmin sunduðu hissi tamamiyle deðiþtirebilirsiniz. 
c (Açýklýk Önceliði) modunu kullanýnýz.

Açýklýðýn açýlmasý (açýklýk deðerinin azaltýlmasý)

Odaklanan nesneden daha yakýnda ve daha 
uzakta olan nesneler daha fazla odak 
dýþýnda olacaktýr. Örneðin, açýklýk açýk iken 
bir manzaraya karþý bir çiçek resmi 
aldýðýnýzda, yalnýzca çiçek vurgulanacak 
þekilde çiçeðin önündeki ve arkasýndaki 
manzara bulanýk olur.

Açýklýðýn kapatýlmasý (açýklýk deðerinin artýrýlmasý)

Odaktaki menzil ileri ve geri geniþler. 
Örneðin, açýklýk daraltýlmýþ halde iken bir 
manzaraya karþý bir çiçek resmi aldýðýnýzda, 
çiçeðin önündeki ve arkasýndaki manzara 
odakta olur.

Açýklýk Efekti
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Hassasiyeti çevrenin parlaklýðýna uygun þekilde ayarlayabilirsiniz.
Hassasiyet [AUTO] olarak veya ISO 200 ila 12800’e denk bir hassasiyet 
aralýðý çerçevesinde ayarlanabilir. Fabrika varsayýlan ayarý [AUTO] 
þeklindedir.

1 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Hassasiyet] ekraný belirir.

Hassasiyetin Ayarlanmasý

Açýklýk ve Alan Derinliði
Aþaðýdaki tabloda, açýklýðýn alan derinliðini nasýl etkilediði 
özetlenmiþtir.
Alan derinliði, kullanýlan objektife göre ve nesneye olan uzaklýða göre 
de deðiþebilir.

• W için alan derinliði objektife baðlý olarak deðiþir ancak bir 
35 mm kameraya kýyaslandýðýnda deðer yaklaþýk olarak bir açýklýk 
deðeri daha düþüktür (odaklama mesafesi daha dar olur).

• Geniþ-açý objektifi ne kadar geniþ ve nesne ne kadar uzakta olursa, 
alan derinliði o kadar derin olur (bazý zoom’lu objektifler 
tasarýmlarýndan dolayý bir alan derinliði skalasýna sahip deðildir).

Diyafram 
açýklýðý

Açýk (Daha 
küçük deðer)

Kapalý (Daha 
büyük deðer)

Alan derinliði Sýð Derin

Odak alaný Dar Geniþ

Objektif odak 
uzunluðu

Daha uzun 
(Telefoto)

Daha kýsa 
(Geniþ-açý)

Nesneye olan 
uzaklýk

Yakýn Uzak
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2 [AUTO Ayarý] veya [Sabit Deðer] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 ISO hassasiyetini deðiþtirmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

[AUTO Ayarý] için, maksimum hassasiyeti deðiþtiriniz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

• Çekim modu, H (Sahne) modu dahilinde n (Iþýklandýrma), l (Gece Çekimi) 
veya Z (Gece HDR) olarak ayarlandýðýnda veya mod kadraný C (Film) olarak 
belirlendiðinde, hassasiyet AUTO olarak sabitlenir ve deðiþtirilemez.

• Çekim modu K (Hassasiyet Önceliði) veya a (Manuel) olarak 
ayarlandýðýnda, [AUTO Ayarý] görüntülenmez.

• [A Özel Ayar 1] menüsünde (s.95) [3. Geniþletilmiþ Hassasiyet] ayarý [Açýk] 
olarak ayarlandýðý zaman, hassasiyet aralýðý ISO 100 ila 25600 aralýðýna 
geniþletilebilir. Ancak, [Vurgu Telafisi] (s.215) [Açýk] olarak ayarlandýðýnda 
minimum hassasiyet ISO 200’dür.

• Daha yüksek bir hassasiyet ayarlanýrsa çekilen fotoðraflar daha fazla parazitli 
belirebilir. [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Yüksek-ISO NR] kýsmýný 
ayarlayarak fotoðraf parazitini azaltabilirsiniz. (s.106)

• Hasssiyetin 1 EV artýþlarý ie ayarlanmasýný veya pozlama (s.124) için 
EV basamak ayarýna uygun olarak ayarlanmasýný seçebilirsiniz. Bu [A Özel 
Ayar 1] menüsünde (s.95) [2. Hassasiyet Adýmlarý] dahilinde ayarlanabilir.

OKMENU

ISO

ISO

AUTO 200 1600
200

İptal

Hassasiyet

OK

AUTO Ayarı

Dinamik Menzilin Geniþletilmesi
Dinamik menzil, parlak alanlardan koyu alanlara CMOS sensör 
pikselleri ile ifade edilen ýþýk seviyesini göstermektedir. Bu ne kadar 
büyük olursa, parlak alanlardan koyu alanlara tam menzil, resimde 
daha iyi bir þekilde belirecektir.
Dinamik menzili geniþleterek, fotoðrafta parlak alan oluþmasýný daha 
zorlaþtýracak þekilde, CMOS sensör pikselleri ile ifade edilen ýþýk 
seviyesini geniþletebilirsiniz.
Dinamik menzili geniþletmek için, [A Kayýt Modu 3] menüsünde 
[D-Menzil Ayarý] dahilindeki ayarlarý gerçekleþtiriniz. (s.215)
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Bir dijital kamera ile çekim yaparken, aþaðýdaki koþullar altýnda fotoðraf 
paraziti (fotoðraf sertliði veya pürüzlülüðü) daha belirgin hale gelir.

- uzun bir pozlama ile çekim yapýlýrken
- yüksek bir hassasiyet ayarý ile çekim yapýlýrken
- CMOS sensörün sýcaklýðý yüksek olduðunda

Parazit Azaltmayý kullanarak fotoðraf parazitini azaltabilirsiniz. Ancak, 
Parazit Azaltma ile çekilen fotoðraflarýn kaydedilmesi daha uzun zaman 
alacaktýr.

Yüksek hassasiyet (ISO) ayarlarýnda paraziti azaltýr.

1 [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Yüksek-ISO NR] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Yüksek-ISO NR] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve [Auto], [Kapalý], [Düþük], 
[Orta], [Yüksek] veya [Özel] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

Fotoðraf Parazitinin Azaltýlmasý 
(Parazit Azaltma)

Yüksek-ISO NR

Otomatik
Parazit Azaltmayý, ISO aralýðý yoluyla optimum olarak 
hesaplanan seviyelerde uygular. (varsayýlan ayar)

Kapalý
Parazit Azaltmayý herhangi bir ISO ayarýnda 
uygulamaz.

Düþük/Orta/Yüksek
Parazit Azaltmayý, ISO aralýðý yoluyla sabit seçilen 
seviyede uygular.

Özel
Parazit Azaltmayý, her bir ISO ayarý için 
kullanýcý-tanýmlý seviyelerde uygular.

Yüksek-ISO NR

İptal OKOKMENU

Kapalı
Düşük
Orta

Otom.

Özel
Yüksek

ISO
NRAUTO

ISO
NRCUSTOM

ISO
NR OFF

ISO
NR

ISO
NR

ISO
NR
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3 4 düðmesine basýnýz.

Eðer [Auto], [Kapalý], [Düþük], [Orta] veya [Yüksek] seçserseniz, 7. 
Adýma geçiniz.

4 [Ayar] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Hassasiyete göre parazit azaltma seviyesini belirleme ekraný belirir.

5 Bir hassasiyet seviyesi seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve seçilen hassasiyete 
uygulanan parazit azaltma 
seviyesini belirlemek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

[Yüksek-ISO NR 2] ekranýný 
görüntülemek için e-kadraný çeviriniz.

Ayarlarý resetlemek için | düðmeye basýnýz.

Görüntülenen hassasiyet deðerleri, [A Özel Ayar 1] menüsünde (s.95) 
yapýlmýþ olan [1. EV Adýmlarý] ve [2. Hassasiyet Adýmlarý] ayarlarýna göre 
deðiþiklik gösterir.

6 3 düðmesine basýnýz.

2. Adýmda görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

7 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

MENU

100ISO
200ISO
400ISO

1600ISO
3200ISO
6400ISO

800ISO

1 2
ISO
NR OFF
ISO
NR OFF
ISO
NR OFF

ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR

ISO
NR

Yüksek-ISO NR

Sıfırlama
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Uzun pozlamalar esnasýnda paraziti azaltýr.

1 [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Düþük Obtrtör Hýzý NR] 
seçiniz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

2 [AUTO], [ON] (AÇIK) veya
[OFF] (KAPALI) seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

3 3 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Bu kamerada aþaðýdaki beþ farklý pozlama modu mevcuttur. Pozlama 
modunu deðiþtirmek için, mod kadranýný kullanýnýz. (s.97)
Her bir pozlama modu için mevcut olan ayarlar aþaðýdaki gibidir.

Düþük Obtüratör Hýzý NR

AUTO
Obtüratör hýzý, hassasiyet ve dahili sýcaklýk gibi koþullarý belirler 
ve gerekli olduðu zaman Parazit Azaltmayý uygular. 
(varsayýlan ayar)

ON
Pozlama süresi 1 saniyeden daha uzun olduðunda Parazit 
Azaltmayý uygular.

OFF Parazit Azaltmayý uygulamaz.

• Yavaþ Obtüratör Hýzý PA [ON] (AÇIK) olarak ayarlýyken çekim yapýldýðýnda 
iþlem biraz daha zaman alabilir. Bir fotoðraf iþlenmekte iken baþka resimler 
çekilemez.

• Parazit Azaltma fonksiyonu etkin halde iken, durum ekranýnda ve normalde 
açýklýk deðerinin görüntülendiði vizörde [nr] yanýp söner ve normalde 
obtüratör hýzýnýn görüntülendiði yerde iþlem süresi için bir geri sayým 
görüntülenir.

Pozlama Modunun Deðiþtirilmesi

İptal OKOKMENU

1 2 3 4

Ters İşlem
Dijital Filtre
YDM Çekimi
Çoklu-pozlama

OFFOFF

OFFOFF

Aralıklı Çekim
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR

ISO
NRAUTO

HDRHDR
OFFOFF

NR OFF
NR ON
NRAUTO
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(z: Mevcut #: Sýnýrlý × : Mevcut deðil)

*1 [A Kayýt Modu 4] menüsü [Yeþil Düðme] dahilinde, e-kadran çevrildiðinde obtüratör hýzý 
ve/veya açýklýk deðerinin deðiþtirilebilmesi üzere ayarý gerçekleþtirebilirsiniz. (s.112)

Pozlama 
Modu

Açýklama EV Telafisi
Obtüratör 

Hýzý 
Deðiþtirme

Açýklýk 
Deðeri 

Deðiþtirme

Hassasiyet 
Deðiþtirme

Sayfa

e
Program

Resimler 
çekerken 
Program satýrýna 
göre uygun bir 
pozlama elde 
etmek için 
obtüratör hýzýný 
ve açýklýk 
deðerini otomatik 
olarak ayarlar.

z # *1 # *1 z s.110

K
Hassasiyet 
Önceliði

Ayarlanmýþ olan 
hassasiyete göre 
uygun bir 
pozlama elde 
etmek için 
obtüratör hýzýný 
ve açýklýk 
deðerini otomatik 
olarak ayarlar.

z × × AUTO 
Harici Ayar

s.112

b
Obtüratör 
Önceliði

Hareketli 
nesneleri 
çekmek için 
istenen obtüratör 
hýzýný 
ayarlamanýza 
imkan verir.

z z × z s.113

c
Açýklýk 
Önceliði

Alan derinliðini 
kontrol ederek 
açýklýk deðerini 
ayarlamanýza 
imkan verir.

z × z z s.115

a
Manuel

Resmi yaratýcý bir 
þekilde çekmek 
amacýyla 
obtüratör hýzý 
ve açýklýk 
deðerini 
ayarlamanýza 
imkan verir.

× z z
AUTO 

Harici Ayar s.117
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4 Resimler çekerken Program satýrýna göre uygun bir pozlama elde etmek 
için obtüratör hýzýný ve açýklýk deðerini otomatik olarak ayarlar.
Uygun pozlamayý muhafaza ederken obtüratör hýzýný ve diyafram açýklýk 
deðerini deðiþtirmek için e-kadraný da kullanabilirsiniz. (s.112) 

1 Mod kadranýný e kýsmýna 
ayarlayýnýz.

e (Program) Modunun Kullanýmý

Bir Açýklýk Halkalý Objektifin Kullanýmý
Bir açýklýk halkalý objektif kullandýðýnýz 
zaman, objektifteki otomatik-kilit 
düðmesine basýlý tutarken açýklýðý s 
(AUTO) konumuna ayarlayýnýz. A 22 16 11 8 5.6
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2 Pozlamayý ayarlamak için mc 
düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz.

Durum ekraný ve vizörde EV telafisi 
deðeri görüntülenir.

• EV telafisi deðeri 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý ile ayarlanabilir. [A Özel Ayar 
1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný belirleyiniz. 
(s.124)

• Hassasiyet [Sabit Deðer] (s.104) olarak ayarlandýðýnda, seçilen obtüratör hýzý 
ve açýklýk deðeri ile uygun pozlama elde edilemeyebilir.

P AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

125 5.6F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]

200

JPEG

EV telafisi deðeri
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Hassasiyeti nesnenin parlaklýðýna uygun þekilde ayarlayabilirsiniz.
Obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri, uygun bir pozlamanýn elde edilmesi üzere, 
seçilen hassasiyete göre otomatik olarak ayarlanýr.

1 Mod kadranýný K kýsmýna 
ayarlayýnýz.

K (Hassasiyet Önceliði) Modunun Kullanýmý

Programda e-kadran
e moduna çevrildiðinde e-kadranýn 
fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz. 
[A Kayýt Modu 4] menüsündeki [Yeþil 
Düðme] dahilinde ayarý belirleyiniz. 
(Bu iþlem yalnýzca [Yeþil Düðme] 
| düðmeye ayarlandýðýnda 
kullanýlabilir.) (s.205)
Eðer e-kadran çevrildikten sonra 
| düðmeye basýlýrsa, kamera normal e moda döner.

P 
ÖTELEME

Uygun bir pozlama elde etmek üzere obtüratör hýzýný ve açýklýk 
deðerini otomatik olarak ayarlar (Program öteleme). 
(varsayýlan ayar)

b Obtüratör hýzýný belirler.

c Açýklýk deðerini belirler.

KAPALI e moduna çevrildiðinde e-kadran iþletimini devreden çýkarýn.

MENU OK

Tv
Av
OFF

P SHIFT

OK

Yeşil Düğme

M Modunda İşlem
Yeşil Düğme

Programda e-kadran

Uygun pozlama elde

İptal

etmek için açıklık ve
obt. hızı kmb. dğştirir
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2 Hassasiyeti ayarlamak için 
e-kadraný çeviriniz.

Ayarlanan deðerler durum ekranýnda 
ve vizörde görüntülenir.

Hareketli nesneleri çekmek için istenen obtüratör hýzýný belirlemenize 
imkan verir. Hýzlý hareket eden bir nesnenin resimleri çekilirken, nesnenin 
sabit olarak görünmesini saðlamak için obtüratör hýzýný artýrabilir veya 
nesne hareketini göstermek için obtüratör hýzýný azaltabilirsiniz.
Obtüratör hýzýna baðlý olarak uygun bir pozlama vermek üzere, açýklýk 
deðeri otomatik olarak ayarlanýr.

1Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti (s.102)

• Hassasiyeti ISO 200 ila 12800’e karþýlýk gelen bir deðere ayarlayabilirsiniz. 
[AUTO] mevcut deðildir.

• EV deðerini deðiþtirmek üzere mc düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz. (s.123)

• Hassasiyet 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý dahilinde ayarlanabilir. [A Özel Ayar 
1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný belirleyiniz. 
(s.124)

b (Obtüratör Önceliði) Modunun Kullanýmý

AF.A

1/

ISO

ISO

30 4.5F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]

200

JPEG

Sv
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1 Mod kadranýný b olarak 
ayarlayýnýz.

2 Obtüratör hýzýný ayarlamak için 
e-kadraný çeviriniz.

Obtüratör hýzý, 1/6000 - 30 saniye aralýðý 
dahilinde ayarlanabilir.

Ayarlanan deðerler durum ekranýnda 
ve vizörde görüntülenir.

• EV deðerini deðiþtirmek üzere mc düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz. (s.123)

• Obtüratör hýzý 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý dahilinde ayarlanabilir. [A Özel 
Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný 
belirleyiniz. (s.124)

• Hassasiyet [Sabit Deðer] (s.104) olarak ayarlandýðýnda, seçilen obtüratör hýzý 
ile uygun pozlama elde edilemeyebilir.

Tv AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

125 5.6F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

400
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Alan derinliðini kontrol etmek için açýklýk deðerini ayarlayýnýz. Açýklýk büyük 
bir deðere ayarlandýðýnda, az objektif açýlmasý ile, alan derinliði daha 
fazladýr ve odaklanan nesnenin önü ve arkasý berraktýr. Açýklýk küçük bir 
deðere ayarlandýðýnda, çok objektif açýlmasý ile, alan derinliði daha sýðdýr 
ve odaklanan nesnenin önü ve arkasý bulanýktýr.
Açýklýk deðerine baðlý olarak obtüratör hýzý uygun pozlamaya otomatik 
olarak ayarlanýr.

1Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti (s.102)

1 Mod kadranýný c olarak 
ayarlayýnýz.

c (Açýklýk Önceliði) Modunun Kullanýmý

Pozlama Uyarýsý
Eðer nesne çok parlak veya çok koyu 
ise, durum ekranýnda ve vizörde 
diyafram açýklýk deðeri yanýp sönecektir. 
Eðer nesne çok parlaksa daha hýzlý bir 
obtüratör hýzý belirleyiniz. Eðer çok koyuysa daha yavaþ bir obtüratör 
hýzý seçiniz. Açýklýk deðeri göstergesinin yanýp sönmesi durduðu 
zaman, uygun pozlama ile resmi çekebilirsiniz.
Eðer nesne çok parlak ise piyasada satýn alýnabilecek olan bir 
ND (Nötr Yoðunluk) Filtresi kullanýnýz. Eðer çok karanlýk ise bir flaþ 
kullanýnýz.
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2 Açýklýk deðerini ayarlamak için 
e-kadraný çeviriniz.

Ayarlanan deðerler durum ekranýnda 
ve vizörde görüntülenir.

• EV deðerini deðiþtirmek üzere mc düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz. (s.123)

• Diyafram açýklýk deðeri 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý dahilinde ayarlanabilir. 
[A Özel Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný 
belirleyiniz. (s.124)

• Hassasiyet [Sabit Deðer] (s.104) olarak ayarlandýðýnda, seçilen açýklýk deðeri 
ile uygun pozlama elde edilemeyebilir.

Av AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

30 4.5F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

400

Pozlama Uyarýsý
Eðer nesne çok parlak veya karanlýk 
ise, obtüratör hýzý durum ekranýnda 
ve vizörde yanýp sönecektir. Nesne çok 
parlak olduðu zaman, açýklýðý daha az objektif açýlmasýna 
(daha büyük sayý) ayarlayýnýz, çok karanlýk ise açýklýðý daha fazla 
objektif açýlmasýna (daha küçük sayý) ayarlayýnýz. Yanýp sönme sona 
erdiði zaman, uygun pozlama ile resim çekebilirsiniz.
Eðer nesne çok parlak ise piyasada satýn alýnabilecek olan bir ND 
(Nötr Yoðunluk) Filtresi kullanýnýz. Eðer çok karanlýk ise bir flaþ 
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Obtüratör hýzý ve açýklýk deðerini ayarlayabilirsiniz. Bu mod, bu ayarlarýn 
birleþtirilmesi ile tercihinize uygun resimler çekmek için uygundur. 
Ayný obtüratör hýzý ve açýklýk ayarlarý kombinasyonunun kullanýlmasý ile 
fotoðraf çekimi ya da amaçlanan þekilde düþük pozlamalý (daha koyu) 
ya da yüksek pozlamalý (daha parlak) fotoðraflar çekmek için uygundur.

1 Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti (s.102)

1 Mod kadranýný a olarak 
ayarlayýnýz.

2 Obtüratör hýzýný ayarlamak için 
e-kadraný çeviriniz.

Obtüratör hýzý, 1/6000 - 30 saniye aralýðý 
dahilinde ayarlanabilir.

3 Diyafram açýklýðýný ayarlamak 
üzere mc düðmesine basarken 
e-kadraný çeviriniz.

a (Manuel) Modunun Kullanýmý
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Ayarlanan deðerler durum ekranýnda 
ve vizörde görüntülenir. 

Durum ekranýnda, hangisinin 
ayarlanmakta olduðunda baðlý olarak, 
e-kadran göstergesi obtüratör hýzý veya 
açýklýk deðerinin yanýnda belirir.

Obtüratör hýzý ve açýklýk deðerinde, 
ayarlanmakta olan deðer vizörde altý 
çizgili haldedir.

Obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri 
ayarlanýrken, uygun pozlama (EV deðeri) 
ile olan fark vizörde belirir. [0,0] 
görüntülendiði zaman uygun pozlama 
ayarlanýr.

Uygun pozlama ile olan fark ±3,0 veya 
daha fazla olduðu zaman EV telafisi 
deðeri vizörde yanýp söner.

• Hassasiyet [AUTO] olarak ve mod kadraný a olarak ayarlandýðý zaman, 
hassasiyet en son belirlenmiþ olan deðere ayarlanýr.

• Obtüratör hýzý ve diyafram açýklýk deðeri 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý 
dahilinde ayarlanabilir. [A Özel Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] 
kýsmýnda pozlama adýmlarýný belirleyiniz. (s.124)

• Açýklýk deðeri mc düðmesine bir kere basýlarak, düðmeden parmaðýnýzý 
çekerek ve e-kadran çevrilerek de deðiþtirilebilir. Bu durumda, açýklýk deðeri, 
mc düðmesine bir kere basýldýðýnda veya pozlama ölçme zamanlayýcýsýnýn 
(s.123) süresi dolduðunda ayarlanýr.

AF.A

1/

ISO

ISO

125 5.6F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

200

M

Uygun pozlamadan olan fark

 AE Kilidinin Kullanýmý
[A Kayýt Modu 4] menüsünde [AF/AE-L Düðmesi] [AE Kilidi] olarak 
ayarlandýðýnda ve a modunda =/L düðmesine basýlarak 
pozlama kilitlendiðinde (s.127), eðer obtüratör hýz ve açýklýk deðeri 
deðiþtirilirse, obtüratör hýzý ve açýklýk deðeri kombinasyonu, pozlama 
deðeri muhafaza edildiði müddetçe deðiþir.
Örnek) Eðer obtüratör hýzý 1/125 sn. ve diyafram açýklýðý F5.6 ise 

ve bu ayarlar =/L düðmesi kullanýlarak kilitlenmiþse, 
eðer e-kadran ile obtüratör hýzý 1/30 sn.’ye deðiþtirilirse 
açýklýk otomatik olarak F11’e deðiþir.
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Bu, uzun pozlamalar gerektiren gece çekimleri ve hava fiþek çekimleri 
gerçekleþtirilirken kullanýþlýdýr.

1 Mod kadranýný a olarak 
ayarlayýnýz.

Ampul Çekimin Kullanýmý

a Modunda Ýþlem
Kamera a moduna ayarlandýðý zaman, 
| düðmenin fonksiyonunu 
belirleyebilirsiniz. [A Kayýt Modu 4] 
menüsünde [Yeþil Düðme] olarak 
ayarlayýnýz. (Bu iþlem yalnýzca [Yeþil 
Düðme] | düðmeye ayarlandýðýnda 
geçerlidir. (s.205)) 

P LINE
Program Satýrýna göre uygun bir pozlama elde etmek üzere 
açýklýk deðerini ve obtüratör hýzýný ayarlar. (varsayýlan ayar)

Tv SHIFT
Uygun bir pozlama elde etmek üzere, açýklýk deðerini sabit 
tutarken obtüratör hýzýný ayarlar.

Av SHIFT
Uygun bir pozlama elde etmek üzere, obtüratör hýzýný sabit 
tutarken açýklýk deðerini ayarlar.

OFF a modunda basýldýðýnda | düðme iþletimini devredýþý býrakýr.

MENU OK

OFF

TvSHIFT
P LINE

AvSHIFT

OK

Yeşil Düğme

M Modunda İşlem
Yeşil Düğme

Programda e-kadran

Açıklığı ve obtüratör

İptal

hızını Program Çizgisi
pozlamasına ayarlar
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2 E-kadraný sola (f) çeviriniz 
ve obtüratör hýzýný h olarak 
ayarlayýnýz.

En yavaþ obtüratör hýzýndan (30 sn.) 
sonra h belirir.

3 Deklanþör düðmesine basýnýz.

Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe obtüratör açýk kalýr.

Ampul çekimde, aþaðýdaki fonksiyonlar mevcut deðildir.
- EV Telafisi
- Pozlama Parantezleme
- Sürekli Çekim
- Aralýklý Çekim
- YDM Çekimi

• Açýklýk deðerini ayarlamak üzere, mc düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz.

• Diyafram açýklýk deðeri 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý dahilinde ayarlanabilir. 
[A Özel Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný 
belirleyiniz. (s.124)

• Shake Reduction fonksiyonu ampul çekim esnasýnda otomatik olarak 
kapanýr.

• Ampul çekim esnasýnda kamera sarsýlmasýný önlemek üzere sabit bir tripod 
sehpasý kullanýnýz.

• Uzaktan kumandanýn deklanþör düðmesini kullanabilmek için, [A Özel Ayar 
3] menüsünde (s.96) [15. Ampulde Uzaktan Kumanda] kýsmýný ayarlayýnýz.

• Yavaþ obtüratör hýzýnýn sebep olduðu fotoðraf parazitini (fotoðraf kabalýðý 
veya pürüzlülüðü) azaltabilirsiniz. [A Kayýt Modu 2] menüsündeki [Düþük 
Obtrtör Hýzý NR] dahilinde ayarý gerçekleþtiriniz. (s.108)

• Hassasiyet [AUTO] olarak ve obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðý zaman, 
hassasiyet en son belirlenmiþ olan deðere ayarlanýr.

• Ampul çekim için en üst hassasiyet sýnýrý ISO 1600’dür.
• Ampul çekim için pozlama süresinde bir sýnýrlama yoktur. Ancak, obtüratör 

açýk kaldýðý müddetçe piller tükendiði için, uzun bir pozlama ayarý ile çekim 
yapýlýrken AC adaptör kitini K-AC109 (seçmeli) kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. 
(s.53)

M AF.A

ISO

ISO

Bulb 5.6F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

200
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Parlaklýðý ölçmek ve pozlamayý belirlemek için kullanýlan vizör parçasýný 
seçiniz. Aþaðýdaki üç metod arasýndan seçim yapýlabilir.

L Çoklu-segment Ölçme (varsayýlan ayar)

Vizördeki sahne, 16 farklý bölgede ölçülür. 
Arka aydýnlatmalý yerlerde bile, bu mod, 
hangi kýsýmda ne oranda parlaklýk 
kullanýlacaðýný otomatik olarak belirler 
ve pozlamayý otomatik olarak ayarlar.

M Merkez-aðýrlýklý Ölçmenin Kullanýmý

Ölçme, vizör merkezi aðýrlýklýdýr. Pozlamayý 
kameraya býrakmadan kendi tecrübenize 
göre telafi etmek istediðinizde bu ölçme 
metodunu kullanýnýz. Resimde, desen 
yüksekliði arttýkça (merkez) hassasiyetin 
arttýðý görülmektedir. Bu mod, arkadan 
aydýnlatmalý sahneleri otomatik olarak 
telafi etmez.

Ölçme Metodunun Seçilmesi

DA, DA L, D FA, FA J, FA, F veya A haricinde bir objektif kullandýðýnýzda veya 
objektif açýklýk halkasý s haricindeki bir konuma ayarlandýðýnda, çoklu-
segment ölçme metodu kullanýlamaz.

Çoklu-segment Ölçme esnasýnda AE ile AF Noktasý 
Baðlantýsý Kurma
[A Özel Ayar 1] menüsü (s.95) [6. AE ila AF Noktasý Baðl. Kur] 
kýsmýnda, çoklu-segment ölçme esnasýnda pozlamayý ve AF noktasýný 
odaklama alanýnda birleþtirebilirsiniz.

1 Kapalý
Pozlama, AF noktasýndan ayrý olarak ayarlanýr. 
(varsayýlan ayar)

2 Açýk Pozlama, AF noktasý ile uyumlu olarak ayarlanýr.
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N Nokta Ölçmenin Kullanýmý

Parlaklýk yalnýzca vizörün ortasýndaki sýnýrlý 
bir alan dahilinde ölçülür. Nesne aþýrý 
derecede küçük olduðu zaman ve doðru 
pozlamanýn edinilmesinin zor olduðu 
durumlarda bunu AE Kilidi (s.127) ile 
kombinasyon halinde kullanabilirsiniz.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [AE Ölçme] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

[AE Ölçme] ekraný belirir.

3 Bir ölçme metodu seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

Ayarý [A Kayýt Modu 1] menüsü üzerinden de deðiþtirebilirsiniz.

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

AE Ölçme
Çoklu-segment

OFFOFF

MENU OK OK

AE Ölçme
Çoklu-segment

İptal
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Bu, resminizi amaçlý olarak yüksek pozlamanýza (parlaklýk) ya da düþük-
pozlamanýza (koyuluk) imkan verir.
Pozlama adýmlarý [A Özel Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] dahilinde 
1/3 EV veya 1/2 EV arasýndan seçilebilir.
EV telafisi deðerini –3 ila +3 (EV) arasýnda ayarlayabilirsiniz.

1 mc düðmesine bastýðýnýz 
esnada e-kadraný çeviriniz.

Pozlama ayarlanmýþtýr.

Ayar esnasýnda durum ekranýnda 
ve vizörde m görüntülenir.

Pozlamanýn Ayarlanmasý

Ölçme Kullaným Süresi Ayarý
Pozlama ölçme süresini [A Özel Ayar 1] menüsündeki (s.95) [4. Ölçü 
Ýþletim Süresi] dahilinde [10 sn.] (varsayýlan ayar), [3 sn.] veya [30 sn.] 
olarak ayarlayabilirsiniz.

mc düðmesi

Av AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

30 4.5F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

400

Telafi deðeri
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Pozlama telafisi adýmlarýný [A Özel Ayar 1] 
menüsünde (s.95) [1. EV Adýmlarý] dahilinde 
1/3 EV ya da 1/2 EV basamaklarýna 
ayarlayýnýz.

Deklanþör düðmesine basýldýðý zaman farklý pozlama seviyelerinde 
üç ardýþýk fotoðraf çekebilirsiniz. Ýlk fotoðraf hiçbir telafi olmaksýzýn 
pozlanýr, ikinci fotoðraf düþük pozlanýr (negatif telafi) ve üçüncü fotoðraf da 
yüksek pozlanýr (pozitif telafi).

• Mod kadraný a (Manuel) olarak ayarlandýðýnda EV telafisi kullanýlamaz.
• Kameranýn kapatýlmasý ya da baþka bir çekim moduna geçilmesi ile EV 

telafisi iptal edilemez.
• Eðer [Yeþil Düðme] [A Kayýt Modu 4] menüsünün (s.205) [Yeþil Düðme] 

dahilinde | düðmeye atanýrsa, | düðmeye basýldýðýnda telafi deðeri 0,0 olarak 
resetlenir.

• EV telafisi mc düðmesine bir kere basýlarak, düðmeden parmaðýnýzý 
çekerek ve e-kadran çevrilerek de deðiþtirilebilir. Bu durumda, EV telafisi, 
mc düðmesine tekrar basýldýðýnda veya pozlama ölçme zamanlayýcýsýnýn 
(s.123) süresi dolduðunda ayarlanýr.

Pozlama Adýmlarýnýn Deðiþtirilmesi

Adým Aralýðý Pozlama Ayarý Deðeri

1/3 EV ±0,3, ±0,7, ±1,0, ±1,3, ±1,7, ±2,0, ±2,3, ±2,7, ±3,0

1/2 EV ±0,5, ±1,0, ±1,5, ±2,0, ±2,5, ±3,0

Çekim Esnasýnda Pozlamanýn Otomatik Olarak 
Deðiþtirilmesi (Pozlama Parantezi)

Standart pozlama Düþük pozlama Yüksek pozlama

1.
1
2

MENU OK OK

EV Adımları
1/3 EV Adımı
1/2 EV Adımı

Pozlama telafisi

İptal

adımları şu anda 1/3 EV'ye
ayarlı
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[A Özel Ayar 1] menüsünde (s.95) [7. Otom. Parantezl. Düzeni] ayarýný 
belirleyebilirsiniz.

1 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.

[Geçiþ Modu] ekraný belirir.

2 l seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

3 Parantez deðerini ayarlamak üzere e-kadraný çeviriniz.

[A Özel Ayar 1] menüsünün [1. EV Adýmlarý] (s.124) kýsmýnda belirlenen 
adým aralýðýna uygun olarak, aþaðýdaki parantez deðerleri ayarlanabilir.

1
0 - + Standart  Düþük pozlanmýþ  Aþýrý pozlanmýþ 

(varsayýlan ayar)

2 - 0 + Düþük pozlanmýþ  Standart  Aþýrý pozlanmýþ

3 + 0 - Yüksek pozlanmýþ  Standart  Düþük pozlanmýþ

4 0 + - Standart  Aþýrý pozlanmýþ  Düþük pozlanmýþ

• Pozlama Parantezi aþaðýdaki koþullarda kullanýlamaz.
- çekim modu \ (Hareketli Nesne) olarak veya H (Sahne) modu 
R (Çocuklar)/Y (Evcil Hayvan)/Z (Gece HDR) olarak ayarlandýðýnda

- obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda
• Pozlama Parantezi ve Çoklu-pozlama eþ zamanlý olarak kullanýlamaz. 

En son seçilen fonksiyon kullanýlýr.

Adým Aralýðý Parantez Deðeri

1/3 EV ±0,3, ±0,7, ±1,0, ±1,3, ±1,7, ±2,0, ±2,3, ±2,7, ±3,0

1/2 EV ±0,5, ±1,0, ±1,5, ±2,0, ±2,5, ±3,0

MENU

11 22 33

±0.5EV
OK OK

Geçiş Modu

İptal

Pozlama Parantezleme
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Mevcut iþlemler

4 4 düðmesine basýnýz.

Ýlk fotoðraf için deðer monitörde yanýp söner.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

5 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Odaklama yapýldýðý zaman vizörde odak göstergesi ] belirir ve durum 
ekranýnda ve vizörde EV telafisi deðeri görüntülenir.

6 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Üç fotoðraf çekilene kadar deklanþör düðmesine basmaya devam ediniz.

[A Özel Ayar 1] menüsü (s.95) [7. Otom. Parantezl. Düzeni] altýnda 
belirlenen sýraya uygun olarak üç ardýþýk fotoðraf çekilecektir.

mc düðmesi + 
e-kadran

Yalnýzca Pozlama Parantezi ile düþük pozlanmýþ 
veya yüksek pozlanmýþ fotoðraflar çekilirken EV 
telafisini ayarlar. Fotoðraflar 0’a ayarlanmýþ olan bir 
EV telafisi deðeri çekilir (ara deðer).

| düðmesi Telafi deðerini ±0’a resetler. (Yalnýzca [A Kayýt 
Modu 4] menüsü (s.205) [Yeþil Düðme] dahilindeki 
[Yeþil Düðme] | düðme olarak ayarlandýðýnda 
mevcuttur.)

• [AF Modu] l (Tekli mod) olarak ayarlandýðýnda, odak ilk fotoðraf 
konumunda kilitlenir ve sonrasýndaki fotoðraflar için kullanýlýr.

• Pozlama Parantezi esnasýnda parmaðýnýzý deklanþör düðmesinden 
çektiðinizde, pozlama ayarý, pozlama ölçme zamanlayýcýsý miktarýnýn 
(fabrika ayarý yaklaþýk 20 saniyedir) (s.123) iki katý kadar süre boyunca etkili 
olarak kalýr ve bir sonraki telafi deðeri ile bir resim çekilebilir. Bu durumda, 
otomatik odaklama her bir fotoðraf bazýnda çalýþýr. Pozlama ölçme 
zamanlayýcýsýnýn iki katý kadar süre geçtikten sonra, kamera ilk fotoðrafý 
çekmek üzere ayarlara döner.

• Yalnýzca flaþ çýkýþýný sürekli olarak deðiþtirmek için Pozlama Parantezini 
dahili flaþ ya da bir harici flaþ (yalnýzca otomatik P-TTL) ile birlikte 
kullanabilirsiniz. Ancak harici bir flaþ kullanýldýðýnda, üç ardýþýk fotoðraf 
çekmek üzere deklanþör düðmesine basýlý tutulmasý, ikinci ve üçüncü 
fotoðrafýn flaþ tam olarak dolmadan çekilmesine neden olabilir. 
Flaþýn dolduðundan emin olduktan sonra her bir fotoðrafý çekiniz.
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AE Kilidi, bir resmi çekmeden önce pozlamayý kilitleyen bir iþlevdir. 
Nesne çok küçük ya da arkadan aydýnlatmalý olduðunda veya uygun bir 
pozlama ayarý elde edilmesinin zor olduðu durumlarda bunu kullanýnýz.

1 [A Kayýt Modu 4] menüsünde [AF/AE-L Düðmesi] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[AF/AE-L Düðmesi] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve [AE Kilidi] seçmek için dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Çekimden Önce Pozlamanýn Kilitlenmesi 
(AE Kilidi)

AF/AE-L düğmesine

MENU

basıldığında pozlama
değerini kilitler

AF/AE-L Düğmesi

İptal OKOK

AF1
AF2

AE-L
AF

AF1'i etkin kıl
AF2'yi etkin kıl
AF'yi iptal et
AE Kilidi
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5 Pozlamayý ayarlayýnýz ve =/
L düðmesine basýnýz.

Kamera bu anda pozlamayý (parlaklýk) 
kilitler.

AE Kilidi etkin halde iken durum 
ekranýnda ve vizörde @ görüntülenir.

• =/L düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe ya da deklanþör düðmesine 
yarýya kadar basýlý tutulduðu müddetçe pozlama kilitli kalýr. =/L 
düðmesi býrakýldýktan sonra bile pozlama, pozlama ölçme zamanlayýcýsý 
(s.123) miktarýnýn iki katý kadar bir süre için kilitli kalýr.

• =/L düðmesine basýldýðýnda bir bip sesi duyulacaktýr. Bip sesi 
kapatýlabilir. (s.279)

• Obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda AE Kilidi mevcut deðildir.
• Aþaðýdaki iþlemlerin herhangi biri gerçekleþtirildiði zaman, AE Kilidi iptal 

edilir.
- =/L düðmesine tekrar basýldýðýnda
- Q düðmesine, 3 düðmesine veya M düðmesine basýldýðýnda
- mod kadraný çevrildiðinde
- objektif deðiþtirildiðinde
- s (Otomatik) konumu olan objektif s konumundan baþka bir konuma 

ayarlandýðýnda
• Maksimum açýklýðýn odak uzunluðuna göre deðiþtiði bir zoom objektif 

kullanýldýðýnda AE Kilidi etkin olduðu durumda bile obtüratör hýzý ve açýklýk 
deðerinin kombinasyonu zoom’lama konumuna baðlý olarak deðiþir. Ancak, 
pozlama deðeri deðiþmez ve resim, AE Kilidi ile ayarlanan parlaklýk 
seviyesinde alýnýr.

• Odak kilitlendiði zaman pozlama da kilitlenebilir. [A Özel Ayar 1] menüsünde 
[5. AF Kilitli AE-L] kýsmýný ayarlayýnýz. (s.140)
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Odaklama

Aþaðýdaki metotlarla odaklama yapabilirsiniz.

l (Tekli mod) nesneye odaklanmak için deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýldýðýnda ve odak bu konumda kilitlendiðinde ve de k 
(Sürekli mod) deklanþör düðmesine yarýya kadar basýlýrken sürekli ayar ile 
nesne odakta tutulduðunda ve f (Otomatik) l ve k arasýnda 
otomatik olarak geçiþ yaptýðýnda da otomatik odaðý seçebilirsiniz. 
Varsayýlan ayar f þeklindedir.

1 AF Modunun Ayarlanmasý (s.132)

1 Odak modu mandalýný = olarak 
ayarlayýnýz.

= Otomatik odaklama
Deklanþöre yarýya kadar basýldýðý zaman kamera 
nesneye otomatik olarak odaklanýr.

\ Manuel odak Odaðý manuel olarak ayarlar.

Otomatik odaðýn kullanýmý
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2 Vizörden bakýnýz ve deklanþör 
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

Odak göstergesi ] belirir; nesne odaða 
geldiði zaman bir bip sesi duyacaksýnýz. 
(Eðer ýþýk yanýp sönmekte ise nesnenin 
odakta olmadýðý anlaþýlýr). 

1 Odaklama yapýlmasý zor olan 
nesneler (s.77)

Kamerayý, odaklamanýn =/L düðmesine basýldýðýnda 
gerçekleþtirilmesi üzere ayarlayabilirsiniz. Deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýldýðýnda otomatik odaðýn gerçekleþtirilmemesi için bu ayarý 
kullanýnýz.

1 [A Kayýt Modu 4] menüsünde [AF/AE-L Düðmesi] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[AF/AE-L Düðmesi] ekraný belirir.

Nesne Üzerine Odaklama Yapmak için =/L 
Düðmesinin Kullanýlmasý

Odak Göstergesi
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2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve [AF1’i etkin kýl] veya [AF2’yi 
etkin kýl] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

5 Vizörden baktýðýnýz esnada =/
L düðmesine basýnýz.

Otomatik odak gerçekleþtirilir.

AF1’i etkin kýl
Otomatik odak, =/L düðmesi veya deklanþör 
düðmesi kullanýlarak gerçekleþtirilir (varsayýlan ayar).

AF2’yi etkin kýl
Otomatik odaklama yalnýzca =/L düðmesine 
basýlýnca gerçekleþtirilir ve deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýlýnca gerçekleþtirilmez.

AF’yi iptal et

=/L düðmesine basýldýðýnda vizörde \ belirir. 
Deklanþör düðmesine basýldýðý zaman otomatik odak 
gerçekleþtirilmez. (Normal otomatik odak moduna dönmek 
için parmaðýnýzý =/L düðmesinden çekiniz).

AE Kilidi
=/L düðmesine basýldýðýnda pozlama ayarý kilitlenir. 
(s.127)

AF/AE-L Düğmesi

AF/AE-L düğmesine

İptal OKOKMENU

basıldığında AF işlemi
gerçekleştirilir

AF1'i etkin kıl
AF2'yi etkin kıl
AF'yi iptal et
AE Kilidi

AF1
AF2

AE-L
AF
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Aþaðýdaki üç otomatik odak modu arasýndan seçim yapabilirsiniz.

AF Modunun Ayarlanmasý

f

Otom.

Nesneye baðlý olarak l ve k modlarý arasýnda otomatik 
olarak geçiþ yapar. (varsayýlan ayar)
• [AF Modu], I (Otomatik Resim) modunda f olarak 

sabitlenir.
• f seçilse bile, mod kadraný e, K, b, c veya a olarak 

ayarlýyken Live View kullanýlarak resim çekilirken [AF Modu] l 
olarak sabitlenir.

l
Tekli mod

Nesne üzerine odaklanmak üzere deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýlýr, odak bu konumda kilitlenir (Odak Kilidi). Baþka bir 
nesne üzerine odaklama yapmak için, ilk olarak parmaðýnýzý 
deklanþör düðmesinden çekin ve sonra deklanþör düðmesine 
yine yarýya kadar basýn.
• [AF Modu], Resim modunun = (Portre), s (Manzara), 
q (Makro), . (Gece Portre) ve a (Flaþ KAPALI) ayarýnda 
ve H (Sahne) modunun A (Gece), Q (Sörf & Kar), K (Yemek), 
K (Gün Batýmý), Z (Gece HDR), U (Mum Iþýðý) ve E (Müze) 
ayarýnda l olarak sabitlenir.

• AF yardýmcý ýþýðý gerekli olduðunda yanar. (s.134)
• [A Özel Ayar 2] menüsündeki (s.95) [9. AF.S Ayarý] dahilinde 

deklanþör düðmesine tam olarak basýldýðý durum için iþlem 
önceliðini ayarlayýn.

1 Odak-öncelikli

Nesne odakta olana dek deklanþöre 
basýlamaz. (varsayýlan ayar)
Eðer nesne kameraya aþýrý yakýnsa, 
geri gidin ve resmi çekin. Eðer nesne 
üzerine odaklama yapmak zorsa (s.77), 
odaðý manuel olarak ayarlayýn. (s.141)

2
Deklanþör-
öncelikli

Nesne odakta olmasa bile deklanþöre 
basýlabilir.
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1 Odak modu mandalýný = olarak ayarlayýnýz.

2 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

3 [AF Modu] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

[AF Modu] ekraný belirir.

k
Sürekli mod

Deklanþör düðmesine yarýya kadar basýlý tutulduðu müddetçe 
nesne sürekli ayar tarafýndan odakta tutulur. Vizörde odak 
göstergesi ] belirir ve bir bip sesi duyarsýnýz. Nesne odakta 
olmasa bile, deklanþöre tam olarak basýldýðý zaman obtüratör 
serbest kalabilir.
• Yalnýzca mod kadraný, e, K, b, c veya a olarak ayarlý 

olduðunda mevcuttur.
• [AF Modu], Resim modunun \ (Hareketli Nesne) ayarý dahilinde 

ve H (Sahne) modunun n (Iþýklandýrma), l (Gece Çekimi), 
R (Çocuklar) ve Y (Evcil Hayvan) ayarý dahilinde k olarak 
sabitlenir.

• Odaðý ayarlamak için deklanþör düðmesine yarýya kadar 
basýldýðýnda veya =/L düðmesi kullanýldýðýnda, eðer 
hareketli bir nesne olduðu tespit edilirse kamera nesneyi otomatik 
olarak takip eder.

• [A Özel Ayar 2] menüsündeki (s.95) [10. AF.C Ayarý] dahilinde 
ilem önceliðini ayarlayýnýz.

1 Odak-öncelikli
Sürekli Çekim esnasýnda nesnenin 
odakta tutulmasýna öncelik vererek 
resimler çeker. (varsayýlan ayar)

2 FPS-öncelikli
Sürekli Çekim esnasýnda çekim hýzýna 
öncelik vererek resimler çeker.

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

AF Modu
AF.A

OFFOFF
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4 Bir AF modu seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

AF odaklama konumunu ayarlayabilirsiniz.

• [A Kayýt Modu 1] menüsünden de (s.93) ayarý deðiþtirebilirsiniz.
• Çekim modu Resim moduna veya H (Sahne) moduna ayarlandýðýnda 

[AF Modu] deðiþtirilemez.
• Bir DA objektifte Hýzlý-Geçiþli Odak Sistemi kullanýlýyorsa, kamerayý her 

zaman l olarak ayarlayýnýz.

AF Ýnce Ayarý

• Yalnýzca gerekli olduðu durumlarda [AF Ýnce Ayarý] iþlevini 
kullandýðýnýzdan emin olunuz. Otomatik odak ayarý, uygun odakla 
fotoðraflarýn çekimini zorlaþtýrabileceði için, bu iþlem yapýlýrken dikkatli 
olunmalýdýr.

• Test çekimi esnasýnda ortaya çýkacak herhangi bir kamera sarsýlmasý, 
tam odaklama konumunun elde edilmesini zorlaþtýrabilir. Bundan dolayý, 
test çekimleri yaparken her zaman bir tripod kullanýnýz.

MENU

AF.SAF.S AF.CAF.C

OK

AF.AAF.A

AF Modu

İptal OK

[A Özel Ayar 2] menüsü (s.95) dahilindeki [11. AF Yardým Iþýðý] 
ayarýnda, l modu esnasýnda AF yardýmcý ýþýðýnýn kullanýlýp 
kullanýlmayacaðýný ayarlayabilirsiniz.

1 Açýk
Nesne karanlýk bir yerde olduðu zaman odaklamayý daha kolay 
yapabilmek için, deklanþöre yarýya kadar basýldýðýnda AF 
yardýmcý ýþýðý yanar. (varsayýlan ayar)

2 Kapalý AF yardýmcý ýþýðý kullanýlmayacaktýr.
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1 [A Özel Ayar 3] menüsünde [21. AF Ýnce Ayarý] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

2 [Açýk] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
[21. AF Ýnce Ayarý] ekraný belirir.

3 Deðeri ayarlamak için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

Mevcut iþlemler

4 4 düðmesine basýnýz.
Ayar deðeri kaydedilir.

5 3 düðmesine basýnýz.
Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

6 Bir deneme resmi çekiniz.
Dijital Ön Ýzleme (s.146) veya Live View (s.165) esnasýnda fotoðrafý 
büyüterek odaklama noktasýna kolayca göz atabilirsiniz.

Dört-yollu düðme (5) Odaðý daha yakýn bir konuma ayarlar.

Dört-yollu düðme (4) Odaðý daha uzak bir konuma ayarlar.

| düðmesi Ayar deðerini ±0 olarak resetler.

Ayar deðerinin bir efektini iptal etmek için, 2. Adýmda [Kapalý] seçiniz 
(ancak, bu deðeri resetlemez).

21. AF İnce Ayarı

MENU ±0İptal OKOK

+3
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Üzerine odaklama yapýlacak olan vizör bölümünü seçiniz.
Seçilen AF noktasý (noktalarý) vizörde kýrmýzý olarak yanar (AF Alanýný 
örtüþtür).

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [AF noktasý seç] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[AF noktasý seç] ekraný belirir.

3 Bir odaklama alaný seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Odaklama Alanýnýn Seçilmesi (AF Noktasý)

b
Auto (5 AF 
Noktasý)

5 AF noktasý arasýndan, nesne merkezde olmasa bile 
kamera ideal AF noktasýný seçer. (varsayýlan ayar)

c
Auto (11 AF 
Noktasý)

11 AF noktasý arasýndan, nesne merkezde olmasa bile 
kamera ideal AF noktasýný seçer. (varsayýlan ayar)

S Seç
AF çerçevesindeki on bir nokta arasýndan odaklama alanýný 
kullanýcý tarafýndan seçilen noktaya ayarlar.

O Spot Odaklama alanýný vizörün merkezine ayarlar.

12M

[ 37]

AF noktası seç
Auto (5 AF Noktası)

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

AF noktası seç
Auto (5 AF Noktası)

MENU

AUTO

İptal OKOK
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4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

1 Odaklama alanýný S olarak 
ayarlayýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.

2 AF noktasýný deðiþtirmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz.

• Ayarý [A Kayýt Modu 1] menüsü (s.93) üzerinden de deðiþtirebilirsiniz.
• [A Özel Ayar 2] menüsünde [8. AF Alanýný örtüþtür] için [Kapalý] seçildiðinde 

AF noktasý (noktalarý) vizörde kýrmýzý olarak yanmaz.
• DA, DA L, D FA, FA J, FA veya F objektifleri haricindeki objektifler 

kullanýldýðýnda, bu ayar gözardý edilerek odaklama alaný O þeklinde sabitlenir.

Odak Konumunun AF Çerçevesinde Ayarlanmasý

AF noktası seç

MENU İptal OKOK

Seç
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Seçilen AF noktasý, durum ekranýnda 
belirir.

Mevcut iþlemler

AF noktasý (noktalarý) vizörde kýrmýzý 
olarak yanar (AF Alanýný örtüþtür) 
ve AF noktasýný ayarlamýþ olduðunuz yeri 
kontrol edebilirsiniz.

Eðer nesne, odaklama alaný menzilinin dýþýnda ise, kamera nesneyi 
otomatik olarak odaklayamaz. Bu durumda, ilk olarak [AF Modu] ayarýný 
l (Tekli mod) olarak ayarlayýnýz, kamerayý odaklama alanýnda 
nesneye odaklayýnýz, odaðý bu konumda kilitleyiniz (Odak Kilidi) ve 
ardýndan resminizi yeniden oluþturunuz.

4 düðmesi AF noktasýný, AF çerçevesinin merkezine geri 
döndürür.

4 düðmesine basýlý 
tutunuz

AF noktasýnýn deðiþtirilmesini devredýþý 
býrakýr ve dört-yollu düðmenin (2345) 
doðrudan tuþ iþletimini etkin kýlar. AF 
noktasýnýn deðiþtirilmesini etkin kýlmak için, 
doðrudan tuþ iþletimi etkin kýlýnmýþken 4 
düðmesine basýnýz. Etkin kýlma ve devredýþý 
býrakma arasýnda geçiþ yapýldýðýnda bir bip 
sesi duyacaksýnýz.

Kamera kapatýlsa veya odaklama alaný b, c veya O olarak ayarlansa bile, 
deðiþtirilen AF noktasýnýn konumu saklanýr.

Odaðýn Kilitlenmesi (Odak Kilidi)

AF.A

1/

ISO
AUTO

20 5.6

AWB

F

11 22 +3-3

12M [ 37]JPEG

800

AUTO
PICT

OK
1S
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1 [AF Modu] ayarýný l olarak beliyiniz.

Bkz s.132.

2 Vizörde resminiz için istenilen 
kompozisyonu çerçeveleyiniz.

3 Vizörde odaklama yapmak için 
nesneyi ortalayýnýz ve deklanþör 
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

Odak göstergesi ] belirir ve nesne 
odaða geldiði zaman bir bip sesi 
duyarsýnýz. (Eðer ýþýk yanýp sönmekte ise 
nesnenin odakta olmadýðý anlaþýlýr).

4 Odaðý kilitleyiniz.

Deklanþör düðmesine yarýya kadar basmaya devam ediniz. Odak kilitli 
kalacaktýr.

Örnek) Kiþi odak dýþýnda 
ve bunun yerine arka zemin 
odakta.

K-r_OPM_TUR.book  Page 139  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



140

Ç
ekim

 F
o

n
ksiyo

n
larý

4

5 Deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basmaya devam ederken 
resmi tekrar oluþturunuz.

• Odak göstergesi ] görüntülenirken odak kilitlenir.
• Odak kilitli iken zoom halkasýnýn çevrilmesi nesnenin odak dýþýna çýkmasýna 

neden olabilir.
• Fotoðraf odakta olduðu zaman çýkan bip sesi kapatýlabilir. (s.279)
• [AF Modu], k (Sürekli mod) olarak veya çekim modu Resim modunda 
\ (Hareketli Nesne) olarak veya H (Sahne) modunda n (Iþýklandýrma), 
R (Çocuklar), Y (Evcil Hayvan) veya l (Gece Çekimi) olarak ayarlý 
olduðunda odak kilidini ayarlayamazsýnýz. Bu tür durumlarda, obtüratör 
serbest kalana dek, otomatik odak, nesneyi odaklamaya devam eder 
(Sürekli Otomatik Odak).

Odak Kilitlendiði zaman Pozlamanýn Kilitlenmesi
Odak kilitli iken pozlama deðerini 
kilitlemek için [A Özel Ayar 1] (s.95) 
menüsünde [5. AF Kilitli AE-L] kýsmýný 
ayarlayýnýz. Varsayýlan ayar olarak, 
odak kilitlendiði zaman pozlama 
kilitlenmez.

1 Kapalý Odak kilitli iken pozlama kilitlenmez. (varsayýlan ayar)

2 Açýk Odak kilitli iken pozlama kilitlenir.

5.
1
2

MENU OK

AF Kilitli AE-L
Kapalı
Açık

Odak kilitli iken

İptal

AE kilitlenir

OK
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Odaðý manuel olarak ayarladýðýnýz zaman, odak göstergesini veya 
vizördeki mat alaný kullanabilirsiniz.

Manuel odak esnasýnda bile, nesne odakta olduðunda odak göstergesi 
] vizörde belirir.
Odak göstergesini ] kullanarak odaðý manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Odak modu mandalýný \ olarak 
ayarlayýnýz.

2 Vizörden bakýnýz, deklanþör 
düðmesine yarýya kadar basýnýz 
ve odak halkasýný çeviriniz.

Odak göstergesi ] belirir; nesne odaða 
geldiði zaman bir bip sesi duyacaksýnýz.

Odaðýn Manuel Olarak Ayarlanmasý 
(Manuel Odak)

Odak Göstergesinin Kullanýmý

MF

AF

Odak Göstergesi
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Vizördeki mat alaný kullanarak odaðý manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Odak modu mandalýný \ olarak 
ayarlayýnýz.

2 Vizörden bakýnýz ve nesne 
vizörde net bir þekilde görünene 
dek odaklama halkasýný çeviriniz.

• Nesnenin odaklanmasý zor olduðunda vizördeki mat alaný kullanarak manuel 
odaklamayý ayarlayýnýz (s.77) ve odak göstergesi artýk belirmeyecektir.

• Fotoðraf odakta olduðu zaman çýkan bip sesi kapatýlabilir. (s.279)

Vizör Mat Alanýnýn Kullanýlmasý

MF

AF
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Yakalama Odaðý Modunda Çekim
[A Özel Ayar 3] menüsünde (s.96) [20. Yakalama Odaðý] kýsmý [Açýk] 
olarak ayarlandýðýnda, eðer [AF Modu] f veya l olarak ayarlý 
ise ve aþaðýdaki objektif türlerinden biri takýlýysa, yakalama odaklý 
çekim etkin hale gelir ve nesne odaða geldiði zaman obtüratör 
otomatik olarak serbest býrakýlýr, yani çekim yapýlýr.
• Manuel odak objektifi
• Objektifte bir = ve \ ayarý olan DA veya FA objektifler 

(çekim öncesinde, objektifteki ayar \ olarak belirlenmelidir)

Nasýl Resim Çekilir

1 Kameraya uygun bir objektif takýnýz.
2 Odak modu mandalýný = olarak ayarlayýnýz.
3 [AF Modu] ayarýný f veya l olarak ayarlayýnýz.
4 Nesnenin geçeceði bir konuma odaðý belirleyiniz.
5 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Nesne, daha önce belirlenmiþ olan konumda odaða geldiðinde 
obtüratör otomatik olarak serbest býrakýlýr.
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Kompozisyon, Pozlama ve Odaðýn 
Çekimden Önce Kontrol Edilmesi 
(Ön Ýzleme)

Alan derinliði, kompozisyon, pozlama ve odaðý bir resim çekmeden önce 
kontrol etmek için ön izleme iþlevini kullanabilirsiniz.
Ýki adet ön izleme metodu mevcuttur.

Ýlk olarak, ön izleme fonksiyonunu | düðmeye atayýnýz.

1 [A Kayýt Modu 4] menüsünde 
[Yeþil Düðme] seçiniz ve dört-
yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Yeþil Düðme] ekraný belirir.

Ön Ýzleme Metodu Açýklama

| Optik Ön-izleme Vizörle alan derinliðini kontrol etmek için.

e Dijital Ön-izleme
Kompozisyon, pozlama ve odaðý ekranda kontrol 
etmek için.

Ekranda gerçek zamanlý bir görüntü elde etmek, görüntüleme esnasýnda çekim 
fonksiyon ayarlarýný deðiþtirmek ve görüntüyü büyüterek ayarlarý kontrol etmek 
için Live View fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s.165.

Ön Ýzleme Fonksiyonunun Yeþil Düðmeye 
Atanmasý

ÇıkışMENU

1 2 3 4

Yeşil Düğme
AF/AE-L Düğmesi
Hafıza

Renk Boşluğu
RAW Dosya Formatı

Shake Reduction
Giriş Odaksal Uzunluğu 35mm

sRGB
PEF

AF1
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2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

3 [Optik Ön-izleme] veya [Dijital 
Ön-izleme] seçmek üzere dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Eðer [Optik Ön-izleme] seçtiyseniz, 
6. Adýma geçiniz.

4 [Histogram], [Parlak/Koyu Alan] 
veya [Hýzlý Ýzlemeyi Büyüt] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

5 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

6 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Ön izleme fonksiyonu | düðmeye atanýr ve kamera bir fotoðraf çekmeye 
hazýr durumdadýr.

Aralýklý Çekim, Çoklu-pozlama veya Live View ile çekim esnasýnda, ayardan 
baðýmsýz olarak Optik Ön Ýzleme kullanýlýr.

MENU

P LINE
P SHIFT

Yeşil Düğme

M Modunda İşlem
Yeşil Düğme

Programda e-kadran

Yeşil Düğme

MENU İptal OKOK

Özel Fotoğraf
Optik Ön-izleme
Dijital Ön-izleme

Yeşil Düğme

Ters İşlem
Tek Tuş Dosya FormatıRAW

Dijital Filtre

Yeşil Düğme
Dijital Ön-izleme

MENU

Histogram
Parlak/Koyu Alan
Hızlı İzlemeyi Büyüt
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1 Nesneyi AF çerçevesinin içine 
konumlayýnýz ve nesneyi 
odaklamak üzere deklanþör 
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

2 Vizörden baktýðýnýz esnada 
| düðmesine basýnýz.

| düðmesine basýldýðý esnada vizörde 
alan derinliðini kontrol edebilirsiniz.

Bu süre zarfýnda, vizörde hiçbir çekim 
bilgisi görüntülenmez ve çekim 
yapýlamaz.

3 Parmaðýnýzý | düðmesinden çekiniz.

Optik Ön Ýzleme bitirilir ve kamera fotoðraf çekimine hazýr durumdadýr.

1 Nesneye odaklama yapýnýz, 
sonrasýnda resmi vizörde 
oluþturunuz ve | düðmesine 
basýnýz.

Optik Ön Ýzlemenin Görüntülenmesi

Dijital Ön Ýzlemenin Görüntülenmesi
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Ön izleme esnasýnda ekranda (|) 
simgesi belirir ve burada kompozisyonu, 
pozlamayý ve odaðý kontrol edebilirsiniz.

Mevcut iþlemler

2 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Dijital Ön Ýzleme bitirilir ve otomatik odak sistemi çalýþýr.

E-kadran Ön izleme fotoðrafýný büyütür. (s.232)

M düðmesi Ön izleme fotoðrafýný kaydeder. [Farklý kaydet] 
seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.

Dijital Ön Ýzleme için maksimum ekran süresi 60 saniyedir.

INFO
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Kamera Sarsýlmasýnýn Önlenmesi 
üzere Shake Reduction Ýþlevinin 
Kullanýlmasý

Shake Reduction iþlevi, deklanþör düðmesine basýldýðýnda kolaylýkla 
ortaya çýkan kamera sarsýlmasýný azaltmaktadýr. Bu, kamera sarsýlmasý 
ihtimalinin büyük olduðu ortamlarda resim çekmek için kullanýþlýdýr. Shake 
Reduction iþlevi, kameranýn sarsýlma riski olmadan size yaklaþýk olarak 
4 adým daha yavaþ obtüratör hýzý ile çekim yapma imkaný sunmaktadýr.
Shake Reduction iþlevi, aþaðýdaki koþullarda resim çekmek için idealdir.

• Ýç mekanlar gibi az ýþýðýn bulunduðu ortamlarda, geceleyin, bulutlu 
günlerde ve gölgede resim çekilirken

• Telefoto resimler çekilirken

Shake Reduction Fonksiyonu Kullanýlarak 
Resim Çekilmesi

• Shake Reduction fonksiyonu, nesnenin sebep olduðu bulanýklýðý gidermez. 
Hareketli bir nesnenin resmini çekmek için, obtüratör hýzýný artýrýnýz.

• Yakýn plan çekimler yapýldýðý zaman Shake Reduction iþlevi kameranýn 
sarsýlmasýný tam olarak azaltamayabilir. Bu durumda, Shake Reduction 
iþlevinin kapatýlmasý ve kameranýn bir tripod ile kullanýlmasý tavsiye 
edilmektedir.

• Shake Reduction fonksiyonu, panning çekim veya gece çekimi yapýlmasý 
örneðinde olduðu gibi çok yavaþ bir obtüratör hýzý ile tam olarak 
çalýþmayacaktýr. Bu durumda, Shake Reduction iþlevinin kapatýlmasý 
ve kameranýn bir tripod ile kullanýlmasý tavsiye edilmektedir.

Shake Reduction fonksiyonu 
ile çekilen resim

Bulanýk resim
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1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Shake Reduction] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[Shake Reduction] ekraný belirir.

3 k veya l seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

5 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Vizörde k belirir ve Shake Reduction 
iþlevi etkin hale gelir.

Shake Reduction Ýþlevi Ayarý

k Shake Reduction kullanýr. 
(varsayýlan ayar)

l Shake Reduction kullanmaz.

• Kamerayý bir tripodla birlikte kullandýðýnýz zaman Shake Reduction iþlevini 
kapattýðýnýzdan emin olunuz.

• Shake Reduction iþlevi, aþaðýdaki koþullarda otomatik olarak kapanýr.
- Zamanlayýcýlý çekim
- Uzaktan Kumandalý çekim
- obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda
- [Otomatik Hizala], [YDM Çekimi] ayarýnda P (Kapalý) olarak ayarlandýðýnda
- kablosuz modda flaþ kullanýlýrken

• Shake Reduction fonksiyonu, çekim modu H (Sahne) modunun 
Z (Gece HDR) ayarýna getirildiði zaman otomatik olarak kapanýr.

12M

[ 37]

Shake Reduction
Açık

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

OKMENU

Shake Reduction

İptal OK

Açık
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Shake Reduction iþlevi, odak uzunluðu gibi objektif bilgilerini elde ederek iþlev 
gösterir.
Eðer kamerada bir DA, DA L, D FA, FA J, FA veya F objektif kullanýlýyorsa, 
Shake Reduction iþlevi etkin kýlýndýðýnda objektif bilgileri otomatik olarak elde 
edilir.
Eðer odak uzunluðu gibi bilgilerin otomatik olarak elde edilemediði bir objektif 
kullanýyorsanýz (s.322), kamera Shake Reduction fonksiyonu k olarak 
ayarlý iken açýldýðýnda [Giriþ Odaksal Uzunluðu] ayar ekraný belirir.
[Giriþ Odaksal Uzunluðu] ayar ekranýnda odak uzunluðunu manuel olarak 
ayarlayýnýz.

1 Odak uzunluðunu ayarlamak için 
dört-yollu düðmeyi (45) veya 
e-kadraný kullanýnýz.

Aþaðýdaki 34 odak uzunluðu deðeri 
arasýndan seçim yapýnýz. (Fabrika ayarý 
35 mm þeklindedir.)

• [A Kayýt Modu 4] menüsü (s.94) üzerinden de ayarý deðiþtirebilirsiniz.
• Kameranýn hemen açýlmasýndan sonra veya Otomatik Kapanma ertesinde, 

kamera açýlýrken (yaklaþýk olarak 2 saniye için) Shake Reduction iþlevi tam 
olarak çalýþmayacaktýr. Shake Reduction iþlevinin düzgün hale gelmesini 
bekleyiniz ve ardýndan deklanþöre hafifçe basýnýz. Eðer deklanþöre yarýya 
kadar bastýðýnýz zaman vizörde k belirirse, kamera bir resim çekmeye 
hazýr demektir.

• Shake Reduction fonksiyonu herhangi bir W uyumlu PENTAX objektifle 
birlikte kullanýlabilir. Ancak, açýklýk halkasý s (Otomatik) konumundan baþka 
bir konuma ayarlandýðý veya s konumuna sahip olmayan bir objektife 
kullanýldýðý zaman, [A Özel Ayar 4] menüsündeki [22. Açýklýk Halkasý 
Kullanýlarak] kýsmý [Ýzinli] olarak ayarlanmadýðý müddetçe kamera 
çaýlþmayacaktýr. Bunu öncesinde ayarlayýnýz. Ancak bazý durumlarda bazý 
iþlevler sýnýrlandýrýlacaktýr. Ayrýntýlar için bkz “[22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] 
ile ilgili Notlar” (s.324).

Odak Uzunluðu Otomatik olarak Tespit Edilemediði zaman

• Odak uzunluðu gibi bilgilerin otomatik olarak elde edilebildiði bir objektif 
kullanýyorsanýz, [Giriþ Odaksal Uzunluðu] ayar ekraný belirmez.

• Açýklýkta s konumu olmayan veya açýklýðý s konumu haricindeki baþka bir 
konuma ayarlý olan bir objektif kullandýðýnýz zaman, [A Özel Ayar 4] 
menüsündeki [22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] kýsmýný [Ýzinli] olarak 
ayarlayýnýz. (s.324)

• Shake Reduction etkisini çekim mesafesinin yanýnda odak uzunluðu bilgileri 
de etkileyebilir. Yakýn mesafelerde çekim yapýldýðý zaman Shake Reduction 
fonksiyonu beklendiði kadar etkili çalýþamayabilir.

İptal OKOKMENU

Giriş Odaksal Uzunluğu

135120100
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2 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Bu kamerada aþaðýda gösterildiði gibi iki tür zamanlayýcý bulunmaktadýr.

1 Kamerayý bir tripod üzerine 
monte ediniz.

8 10 12 15 18 20 24 28 30 35

40 45 50 55 65 70 75 85 100 120

135 150 180 200 250 300 350 400 450 500

550 600 700 800

• Eðer objektifinizin odak uzunluðu yukarýdaki listede belirtilmemiþse, gerçek 
odak uzunluðuna en yakýn deðeri seçiniz (örnek: 17 mm için [18] ve 105 mm 
için [100]).

• Bir zoom objektif kullandýðýnýz zaman, kullanýlmakta olan zoom ayarýndaki 
gerçek odak uzunluðunu ayný þekilde seçiniz.

Odak uzunluðu ayarýný deðiþtirmek için, [A Kayýt Modu 4] menüsünde (s.94) 
[Giriþ Odaksal Uzunluðu] ayarýný kullanýnýz.

Zamanlayýcý ile Çekim

g
Zamanlayýcý 
(12 sn.)

Obtüratör yaklaþýk 12 saniye içerisinde serbest býrakýlýr. 
Fotoðraf çekenin de resme dahil olmasý için bu modu 
kullanýnýz.

Z Zamanlayýcý 
(2 sn.)

Deklanþör düðmesine basýldýktan sonra bir ayna belirir 
(Ayna kilitli iþlevi). Obtüratör yaklaþýk 2 saniye sonra serbest 
býrakýlýr. Deklanþör düðmesine basýldýðýnda kameranýn 
sarsýlmasýný önlemek için bu modu kullanýnýz.
Ayna belirmeden hemen önce, AE Kilidi etkin hale gelir 
ve pozlama kilitlenir.
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2 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.

[Geçiþ Modu] ekraný belirir.

3 g seçmek için dört-yollu düðmeyi 45 kullanýnýz.

4 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz 
ve g veya Z seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz .

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

6 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odakta olduðunda vizörde odak 
göstergesi ] belirir.

7 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

g için, zamanlayýcý ýþýðý yavaþça yanýp 
sönmeye baþlar ve deklanþöre 
basýlmadan 2 saniye önce hýzlýca yanýp 
söner. Bip sesi duyulur ve oran artar. 
Deklanþör düðmesine tam olarak 
basýldýktan yaklaþýk 12 saniye sonra 
deklanþör býrakýlýr.

Z için, deklanþör düðmesine tam olarak basýldýktan yaklaþýk 2 saniye 
sonra deklanþör býrakýlýr.

OKMENU

2s2s

Geçiş Modu

İptal OK

Zamanlayıcı (12 sn.)

K-r_OPM_TUR.book  Page 152  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



153
Ç

ekim
 F

o
n

ksiyo
n

larý

4

Seçmeli uzaktan kumanda ünitesi (s.334) kullanýlarak belli bir mesafeden 
deklanþöre basýlabilir.
Uzaktan kumandalý çekim için aþaðýdaki iki ayar arasýndan seçim 
yapabilirsiniz.

1 Kamerayý bir tripod üzerine 
monte ediniz.

2 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.

[Geçiþ Modu] ekraný belirir.

3 h seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

• Çekim modu, Resim modunun \ (Hareketli Nesne) ayarýna veya 
H (Sahne) modunun R (Çocuklar) veya Y (Evcil Hayvan) ayarýna 
getirildiðinde zamanlamalý çekim yapýlamaz.

• Zamanlayýcý ile çekimi iptal etmek için, [Geçiþ Modu] ekranýnda g veya 
Z haricinde bir mod seçiniz. [A Kayýt Modu 4] menüsündeki [Hafýza] (s.298) 
içinde bulunan [Geçiþ Modu] ayarý P (Kapalý) olarak belirlenirse, kamera 
kapatýldýðý zaman ayar iptal edilir.

• g veya Z ayarlandýðý zaman, Shake Reduction iþlevi otomatik olarak 
kapanacaktýr.

• Kamerayý, bip sesinin çalýnmamasý üzere ayarlayabilirsiniz. (s.279)
• Eðer vizöre ýþýk girerse pozlama etkilenebilir. AE Kilidi iþlevini kullanýnýz 

(s.127). Mod kadraný a (Manuel) olarak ayarlandýðýnda, vizöre giren ýþýk, 
pozlamada herhangi bir etkiye sahip deðildir.

Uzaktan Kumanda (Seçmeli) ile Çekim

h
Uzaktan 
Kumanda

Uzaktan kumandadaki deklanþör düðmesine basýldýktan 
hemen sonra obtüratör serbest býrakýlýr.

i
Uzaktan 
Kumanda 
(3 sn. gec.)

Uzaktan kumanda ünitesindeki deklanþör düðmesine 
basýldýktan yaklaþýk 3 saniye sonra obtüratör serbest 
býrakýlýr.
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4 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz 
ve hveya i seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Zamanlayýcý ýþýðý yanýp sönecektir ve 
kamera bekleme durumunda olacaktýr.

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

6 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odaklandýðý zaman, vizörde odak 
göstergesi ] belirir.

7 Uzaktan kumanda ünitesini 
kameranýn ön veya arka 
kýsmýndaki kumanda alýcýsýna 
doðrultunuz ve uzaktan kumanda 
üntesindeki deklanþör 
düðmesine basýnýz.

Uzaktan kumanda ünitesinin kameranýn 
önünden itibaren yaklaþýk kullaným mesafesi 4 m kadardýr.

Bir resim çekildikten sonra, zamanlayýcý ýþýðý 2 saniye için yanar ve sonra 
tekrardan yanýp sönmeye döner.

OKMENU

Geçiş Modu

İptal OK

Uzaktan Kumanda

4 m
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• Çekim modu, Resim modunda \ (Hareketli Nesne) olarak ve H (Sahne) 
modunda R (Çocuklar) veya Y (Evcil Hayvan) olarak ayarlandýðýnda 
uzaktan kumanda ile çekim mümkün deðildir.

• Varsayýlan ayar olarak, uzaktan kumanda ünitesi ile odaðý ayarlayamazsýnýz. 
Uzaktan kumanda ile iþlem yapmadan önce ilk olarak kamerayý nesneye 
odaklayýnýz. [A Özel Ayar 2] menüsünde (s.95) [14. Uzaktan Kumandayla 
AF] [Açýk] olarak ayarlandýðýnda, odaðý ayarlamak için uzaktan kumanda 
ünitesini kullanabilirsiniz. (Live View esnasýnda AF uzaktan kumanda ile 
kullanýlamaz.)

• Suya Karþý Dayanýklý Uzaktan Kumanda O-RC1 kullanýlýrken, AF S düðmesi 
ile çalýþtýrýlabilir. { düðmesi kullanýlamaz.

• Uzaktan kumanda ünitesini kullandýðýnýz zaman, g (Otomatik Flaþ Pat.) 
ayarlansa bile dahili flaþ otomatik olarak çýkmaz. Daha öncesinde flaþý 
manuel olarak çýkartmak için K/i düðmesine basýnýz. (s.83)

• Uzaktan kumanda ile çekimi iptal etmek için, [Geçiþ Modu] ekranýnda h veya 
i haricinde bir mod seçiniz. [A Kayýt Modu 4] menüsündeki [Hafýza] (s.298) 
içinde bulunan [Geçiþ Modu] ayarý P (Kapalý) olarak belirlenirse, kamera 
kapatýldýðý zaman ayar iptal edilir.

• hveya i ayarlandýðý zaman Shake Reduction iþlevi otomatik olarak kapanýr.
• Eðer vizöre ýþýk girerse pozlama etkilenebilir. AE Kilidi iþlevini kullanýnýz 

(s.127). Mod kadraný a (Manuel) olarak ayarlandýðýnda vizöre giren ýþýk, 
pozlama üzerinde etkiye sahip olmaz.

• Arkadan aydýnlatmalý koþullarda uzaktan kumanda çalýþamayabilir.
• Uzaktan Kumanda F, yaklaþýk 30.000 kez uzaktan kumanda sinyali 

gönderebilir. Pili deðiþtirmek için PENTAX Servis Merkezi ile irtibata geçiniz 
(ücrete tabidir).
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Sürekli olarak Resim Çekme

Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak 
çekilir.
Aþaðýdaki iki sürekli çekim türü mevcuttur.

1 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.

[Geçiþ Modu] ekraný belirir.

2 g seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz 
ve g veya h seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera sürekli olarak çekim yapmaya hazýr durumdadýr.

Sürekli Çekim

g
Sürekli Çekim 
(Yük)

E/C ile JPEG fotoðrafý için, yaklaþýk 6 fps ile 
25 kareye kadar sürekli çekim yapýlýr. Kamera ara belleði 
doldukça çekim aralýðý artacaktýr.

h
Sürekli Çekim 
(Düþ)

E/C ile JPEG fotoðrafý için, yaklaþýk 2 fps ile resimler 
sürekli þekilde çekilir. SD Hafýza Kartý dolana dek sürekli bir 
þekilde çekilir.

Dosya formatý [RAW] olduðu zaman, g için 12 kareye kadar ve h için 
36 kareye kadar sürekli çekim yapýlabilir.

OKMENU

Geçiş Modu

İptal OK

Sürekli Çekim (Yük)
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5 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odaklandýðý zaman, vizörde odak 
göstergesi ] belirir.

6 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak 
çekilir. Durdurmak için deklanþör düðmesinden parmaðýnýzý çekiniz.

Aralýklý Çekim esnasýnda, resimler, belirlenmiþ bir zamandan itibaren 
ayarlý aralýk dahilinde çekilir.

1 [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Aralýklý Çekim] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
[Aralýklý Çekim] ekraný belirir.

• Çekim modu, Resim modunda \ (Hareketli Nesne) olarak ve H (Sahne) 
modunda R (Çocuklar) veya Y (Evcil Hayvan) olarak ayarlandýðýnda, 
geçiþ modu g olarak sabitlenir.

• Eðer [AF Modu] l (Tekli mod) olarak ayarlanýrsa, odak konumu ilk 
karede kilitlenir ve resimler ayný süreye sahip aralýklarla sürekli bir þekilde 
çekilir.

• [AF Modu] k (Sürekli mod) olarak ayarlandýðýnda, odaklama, sürekli 
çekim esnasýnda sürekli olarak etkin haldedir.

• Dahili flaþ kullanýlýrken þarj olma iþlemi tamamlanana kadar deklanþöre 
basýlamaz. Kamerayý dahili flaþ hazýr olmadan deklanþöre basýlabilmesi 
üzere [A Özel Ayar 3] menüsündeki [16. Flaþ Þarj Edilirken Çekim] 
üzerinden ayarlayabilirsiniz. (s.86)

• Sürekli çekimi iptal etmek için, [Geçiþ Modu] ekranýnda g veya h haricinde 
bir mod seçiniz. [A Kayýt Modu 4] menüsündeki [Hafýza] (s.298) içinde 
bulunan [Geçiþ Modu] ayarý P (Kapalý) olarak belirlenirse, kamera kapatýldýðý 
zaman ayar iptal edilir.

• [Bozulma Telafisi] veya [Yan-Kromik-Spma Ayar] (s.219) [Açýk] olarak 
ayarlandýðýnda çekim hýzý daha yavaþ gerçekleþebilir.

Aralýklý Çekim

• Aralýklý Çekim, aþaðýdaki koþullarda gerçekleþtirilemez.
- çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda veya H (Sahne) modunda 
Z (Gece HDR) ayarlandýðýnda

- obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda
- Dijital Filtre veya HDR Çekimi ayarlandýðýnda

• Aralýklý Çekim ayarlandýðý zaman, Çoklu-pozlama kullanýlamaz.
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2 [Aralýklý] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz.
Ýki veya daha fazla resim çekilirken, 
bir sonraki resim çekilene dek geçecek 
bekleme zamanýný ayarlayýnýz.
Saat, dakika ve saniye rakamlarýný 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz ve saati ayarlamak için 
dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
24 saat, 00 dakika ve 00 saniyeye kadar ayar yapabilirsiniz.

3 [Çekim Sayýsý] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.
Çekilecek olan resimlerin sayýsýný ayarlayýn.
Dört-yollu düðmeye (45) basýnýz ve çekilecek olan resim sayýsýný 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
1 ve 999 çekim arasýnda seçim yapabilirsiniz.

4 [Aralýklý Çekm. Baþlat] seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.
Ýlk resmin çekileceði saati ayarlayýn.
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz ve [Þimdi] veya [Süreyi Kur] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

5 [Çekimi Baslat] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.
Kamera, aralýklý seri fotoðraf çekimine hazýrdýr.

Þimdi Çekim hemen baþlar. Ýki veya daha çok resim çekebilirsiniz.

Süreyi 
Kur

Çekim, ayarlanmýþ olan saatte baþlar. [Süreyi Baþlat] seçmek 
üzere dört-yollu düðmeye (3) basýnýz, saati seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz ve baþlangýç saatini 
ayarlamak üzere dört-yollu düðmeye (23) basýnýz.

Aralıklı Çekim

MENU

Çekimi Baslat
Aralık
Çekim Sayısı
Aralıklı Çekm. Başlat

002 fotoğr.
Şimdi

Süreyi Başlat

İptal OKOK

00 00 00: ' "
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6 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Nesne odakta olduðunda odak 
göstergesi ] belirir.

7 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

[Aralýklý Çekm. Baþlat], [Þimdi] olarak ayarlandýðý zaman ilk resim çekilir. 
[Süreyi Kur] olarak ayarlandýðý zaman, çekim belirlenen saatte baþlar.

Çoklu resim çekimi için, resimler 2. Adýmda belirlenmiþ olan aralýk 
dahilinde çekilir.

Belirlenen sayýda resim çekildikten sonra, kamera normal Çekim 
moduna döner.

• Aralýklý Çekim esnasýnda kamera üzerinde iþlem yapýlamaz. Aralýklý Çekimi 
iptal etmek için, çýkýþ onay ekranýný görüntülemek üzere kameranýn 
arkasýndaki herhangi bir düðmeye basýnýz veya deklanþör düðmesine 
ve 3 düðmesine basýnýz ve sonrasýnda [Çýkýþ] seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz. Ana düðmeyi kapatarak 
veya mod kadranýný çevirerek de Aralýklý Çekimden çýkabilirsiniz.

• Mevcut geçiþ modu ayarýndan baðýmsýz olarak 9 (Tek Kare çekimi) seçilir.
• Eðer odak modu l (Tekli mod) olarak ayarlýyken nesne odakta deðilse 

veya bir resim çekmeden önce [Aralýklý] ayarý çok kýsa olup, bir sonraki resmin 
çekilmesinden önce mevcut resim iþlemenin tamamlanmasý mümkün deðilse 
hiçbir resim çekilemez.

• Çekilen her bir resim Hýzlý Ýzleme ile monitörde görüntülenmesine karþýn, 
bunlar büyütülemez veya silinemez.

• [Çekim Sayýsý], [1] olarak ayarlandýðý zaman, [Aralýklý] ayarý devre-dýþý kalýr.
• SD Hafýza Kartýnda mevcut boþ alan kalmadýðý zaman Aralýklý Çekim iptal edilir.
• Eðer Aralýklý Çekim esnasýnda Otomatik Kapanma fonksiyonu (s.291) 

kamerayý kapatýrsa, çekim süresi yaklaþtýðý zaman kamera otomatik olarak 
tekrardan açýlýr.

• Uzun bir zaman süresi boyunca Aralýklý Çekim fonksiyonu kullanýldýðýnda, 
AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) kullanýlmasý tavsiye edilmektedir. 
(s.53)

Aralıklı Çekim

ÇıkışMENU

Bekleme

Kalan Çekimler 100fotoğr.

Aralık 00 00 00: ' "

K-r_OPM_TUR.book  Page 159  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



160

Ç
ekim

 F
o

n
ksiyo

n
larý

4

Çoklu kareler çekerek bir kompozit resim oluþturabilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Çoklu-pozlama] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Çoklu-pozlama] ekraný belirir.

2 [Çekim Sayýsý] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

3 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve çekim sayýsýný seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

2 ila 9 çekim arasýnda seçim yapýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

5 [Otomatik EV ayarlamasi] seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve O veya P seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

O(Açýk) olarak ayarlandýðý zaman, çekim sayýsýna baðlý olarak pozlama 
otomatik bir þekilde ayarlanýr.

6 [Çekimi Baslat] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Çoklu-pozlama

• Çoklu-pozlama aþaðýdaki koþullarda gerçekleþtirilemez.
- çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda veya H (Sahne) modunda 
Z (Gece HDR) ayarlandýðýnda

- Dijital Filtre, HDR Çekimi veya Ters Ýþlem ayarlandýðýnda
• Çoklu-pozlama ayarlandýðý zaman, aþaðýdaki fonksiyonlar kullanýlamaz.

- Pozlama Parantezi veya Aralýklý Çekim (En son seçilmiþ olan fonksiyon 
kullanýlýr)

- Bozulma Telafisi veya Yan Kromatik Sapma Ayarý

MENU OK

2

OK

Çoklu-pozlama

İptal

Çekimi Baslat
Çekim Sayısı
Otomatik EV ayarlamasi

kez

K-r_OPM_TUR.book  Page 160  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



161
Ç

ekim
 F

o
n

ksiyo
n

larý

4

7 Resmi çekiniz.

Deklanþör düðmesine her basýldýðýnda, kompozit resim Hýzlý Ýzlemede 
görüntülenir. Bu noktaya kadar çekilmiþ olan resimleri gözardý etmek 
ve ilk kareden itibaren tekrar resimler çekmek üzere Hýzlý Ýzleme 
esnasýnda K/i düðmesine basýnýz.

Ayarlanmýþ sayý kadar çekim yapýldýðýnda resimler kaydedilir ve ardýndan 
[Çoklu-pozlama] ekraný tekrar belirir.

• Çekim esnasýnda aþaðýdaki iþlemlerin herhangi biri gerçekleþtirilirse, 
çekimi yapýlmýþ olan resimler kaydedilir ve Çoklu-pozlama sona erdirilir.
- Q düðmesi, 3 düðmesi, dört-yollu düðme (234) veya M 

düðmesine basýldýðýnda
- mod kadraný döndürüldüðünde
- Pozlama Parentezi ayarlandýðýnda

• Live View kullanýlarak Çoklu-pozlamada resim çekilirken, resimlerin 
yarý-saydam kompozit görüntüsü ekranda belirir.

K-r_OPM_TUR.book  Page 161  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



162

Ç
ekim

 F
o

n
ksiyo

n
larý

4

Dijital Filtreler Kullanýlarak Resim 
Çekilmesi

Resim çekildiði esnada bir filtre uygulayabilirsiniz.
Aþaðýdaki filtreler arasýndan seçim yapýlabilir.

Filtre Ýsmi Efekt Parametre

Eðlenceli 
Kamera

Bir oyuncak kamera ile 
çekilmiþ gibi görünen resimler 
çekmek için.

Gölge Seviyesi: +1 ila +3

Bulanýklýk: +1 ila +3

Ton Ayrýþtýrma: Kýrmýzý/Yeþil/
Mavi/Sarý

Nostalji
Eski fotoðraf görünümlü 
fotoðraflar çekmek için.

Tonlama: -3 ila +3

Çerçeve Oluþturma: Hiçbiri/
Ýnce/Orta/Kalýn

Yüksek 
Kontrast

Yüksek kontrastlý resimler 
çekmek için.

+1 ila +5

Renk Çýkart
Belirli iki rengi çýkartmak 
ve fotoðrafýn kalanýný siyah 
ve beyaz olarak çekmek için.

Çýkarýlmýþ Renk 1: Kýrmýzý/
Macenta/Mavi/Deniz Mavisi/
Yeþil/Sarý

Çýkarýlabilir Renk Aralýðý 1: 
-2 ila +2

Çýkarýlmýþ Renk 2: Kýrmýzý/
Macenta/Mavi/Deniz Mavisi/
Yeþil/Sarý/KAPALI

Çýkarýlabilir Renk Aralýðý 2: 
-2 ila +2

Yumuþak *1
Görüntü üzerinde yumuþak bir 
odakla resimler çekmek için.

Yumuþak Odak: +1 ila +3

Gölge Bulanýklýðý: KAPALI/
AÇIK

Yýldýz 
Parlamasý *1

Resmin vurgusuna ilave ýþýltýr 
ekleyerek elde edilen, özel 
parlama görünümlü gece 
resimleri veya suda yansýyan 
ýþýk görüntüleri çekmek içindir.

Þekil: Çapraz/Yýldýz/Kar Kristali/
Kalp/Müzik Notasý

Efekt Yoðunluðu: Küçük/Orta/
Büyük

Boyut: Küçük/Orta/Büyük

Açý: 0°/30°/45°/60°

Fish-eye *1
Bir fish-eye objektifle çekilmiþ 
gibi görünen resimler çekmek 
için.

Zayýf/Orta/Güçlü
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*1 Çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda kullanýlamaz.
*2 Yalnýzca çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda mevcuttur.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

Özel Filtre *1
Kendi tercihlerinize göre bir 
filtre belirleyin ve kaydedin.

Yüksek Kontrast: KAPALI/+1 
ila +5

Yumuþak Odak: KAPALI/+1 
ila +3

Ton Kýrýlmasý: KAPALI/Kýrmýzý/
Yeþil/Mavi/Sarý

Gölge Tipi: 6 tip

Gölge Seviyesi: -3 ila +3

Bozulma Türü: 3 tür

Bozulma Seviyesi: KAPALI/
Zayýf/Orta/Güçlü

Renk Çevir: KAPALI/AÇIK

Renkli *2
Seçilen renk filtresi ile resimler 
çekmek içindir. 18 filtre 
arasýndan seçim yapabilirsiniz 
(6 renk ×3 ton).

Renk: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/
Türkuaz/Yeþil/Sarý

Renk Yoðunluðu: Parlak/Orta/
Koyu

• Dijital Filtre aþaðýdaki koþullarda mevcut deðildir.
- çekim modu, H (Sahne) modunun Z (Gece HDR) seçeneðine 

ayarlandýðýnda
- dosya formatý [RAW] veya [RAW+] olarak ayarlandýðýnda ([JPEG] olarak 

sabitlenir)
• Dijital Filtre ayarlandýðý zaman, aþaðýdaki iþlevler mevcut deðildir.

- Sürekli Çekim, Aralýklý Çekim veya çoklu-pozlama
- HDR Çekimi (En son seçilmiþ olan fonksiyon kullanýlýr)

Kullanýlan filtreye baðlý olarak, fotoðraflarýn kaydedilmesi daha fazla zaman 
alabilir.

Filtre Ýsmi Efekt Parametre
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2 [Dijital Filtre] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Bir filtre seçimi için ekran belirir.

Kamera açýldýktan sonra, en son çekilmiþ 
olan fotoðraf arka zeminde görüntülenir.

3 Bir filtre seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

4 Parametreyi seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve parmatrenin 
deðerini ayarlamak için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Mevcut iþlemler

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

mc düðmesi Filtre efekti uygulanmýþ durumdaki arka zeminde görüntüsünü 
ön izlemek üzere Dijital Ön Ýzlemeyi kullanýr. (Çekim modu 
C (Film) olarak ayarlandýðýnda mevcut deðildir.)

M düðmesi Arka plan fotoðrafýný kaydeder. [Farklý kaydet] seçiniz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

• Ayarlarý [A Kayýt Modu 2] menüsü (s.93) üzerinden de deðiþtirebilirsiniz.
• Çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda [A Kayýt Modu 3] menüsünün 

[Film] ayarýný seçiniz. (s.171)
• Dijital filtre ile çekimi bitirmek üzere 3. Adýmda [Filtre kullanmaz] seçiniz.
• Çekimi yaptýktan sonra JPEG/RAW fotoðraflara Oynatým modunda da dijital 

filtre efektleri uygulayabilirsiniz. (s.263).

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

Dijital Filtre
Filtre kullanmaz

OFFOFF

Yıldız Parlaması

İptal Kontrol et OKOKMENU
INFO

OFFOFF

Biçim

MENU
INFO

İptal Kontrol et OKOK
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Live View ile Çekim

Ekranda gerçek-zamanlý olarak fotoðrafý görüntülerken bir resim 
çekebilirsiniz.

• Eðer nesnenin parlaklýðý düþük veya yüksekse, Live View’deki fotoðraf, 
çekilen fotoðraftan farklý olabilir.

• Eðer Live View esnasýnda çekim ýþýðýnda herhangi bir deðiþiklik oluþursa, 
fotoðraf titreþebilir.

• Eðer Live View esnasýnda kamera konumu hýzlý bir þekilde deðiþtirilirse, 
fotoðraf uygun parlaklýkla görüntülenemeyebilir. Çekim öncesinde ekranýn 
sabit olarak kalmasýný bekleyiniz.

• Karanlýk yerlerde kullanýldýðýnda Live View fotoðrafýnda parazit oluþabilir.
• Live View 5 dakikaya dek görüntülenebilir. 5 dakika geçtikten sonra Live View 

sona erdiðinde, U düðmesine basýlarak Live View baþlatýlabilir.
• Eðer uzun bir süre boyunca Live View ile çekim yapmaya devam ederseniz, 

kameranýn dahili sýcaklýðý artabilir ve sonuçta daha düþük kaliteli fotoðraflar 
ortaya çýkabilir. Çekim yapmadýðýnýz zamanlarda Live View’i kapatmanýz 
tavsiye edilmektedir. Fotoðraf kalitesinin azalmasýný önlemek için, uzun 
pozlamalarla çekim yaparken veya filmler kaydederken soðumasý üzere 
kameraya yeterli zamaný tanýyýnýz.

• Eðer kameranýn iç sýcaklýðý yükselirse, ekranda l (sýcaklýk uyarýsý) belirecektir 
ve Live View kullanýmý mümkün olamayabilir.

• Eðer Live View, direkt güneþ ýþýðý gibi kameranýn ýsýnabileceði yerlerde 
kullanýlýrsa, ekranda l (sýcaklýk uyarýsý) belirebilir. Kameranýn iç sýcaklýðý 
yükselmekte olduðu için, Live View fonksiyonunu iptal ediniz.

• Eðer l (sýcaklýk uyarýsý) belirdikten sonra bile Live View kullanýmýna devam 
edilirse, 5 dakikalýk zaman aþýmýndan önce Live View sona erebilir. Live View 
bitirilmiþ olsa bile vizörle çekim mümkündür.

• Hassasiyet ne kadar yüksek olursa, Live View fotoðrafý ve/veya çekilen 
fotoðrafta o kadar parazit ve renk bozulmasý ortaya çýkabilir.

• Live View esnasýnda, vizörde hiçbir þey görüntülenmez.
• Kameranýn elle tutulmasý ve monitörden izleme yapýlýrken çekim yapýlmasý 

kamera sarsýntýsýna neden olabilir. Bir tripod kullanýlmasý tavsiye 
edilmektedir.

• Bir SD Hafýza Kartýna veriler kaydedilirken Live View görüntülenmez.
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Live View için ekraný ve otomatik odak metodunu ayarlayabilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 3] menüsünde [Live View] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Live View] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve bir otomatik odak metodu 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 [Çizgi Göster] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve sonra dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Live View Ayarý

I Yüz Tespiti AF

Otomatik odak önceliðini taranmýþ olan yüzlere verir 
ve kontrast otomatik odaðýný uygular. Ana yüz için 
bir sarý çerçeve belirir (diðer yüzler için beyaz 
çerçeveler belirir) ve taranan ana yüz için otomatik 
odak ve otomatik pozlama uygulanýr. 
(varsayýlan ayar)
Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda yüz tespiti 
uygulanmaz (I (Otomatik Resim) hariç).

i Kontrast AF
Görüntü sensöründen elde edilen bilgileri temel 
alarak Live View’i görüntüler ve otomatik odaðý 
uygular.

S Faz Farký AF

Live View’i iptal eder ve AF sensörü ile otomatik 
odaðý uygular.
Eðer Live View esnasýnda deklanþöre yarýya kadar 
basýlýrsa, Live View görüntüsü kaybolacak 
ve otomatik odak sistemi çalýþacaktýr. Odaklama 
yapýldýðýnda, Live View görüntüsü tekrar 
görüntülenecektir.

MENU

Live View

Bilgi Ekranı
Çizgi Göster

Histogram
Parlak/Koyu Alan

Otomatik Odak Metodu

İptal OKOK
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5 Bir ýzgara ekraný tipi seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[Kapalý] (varsayýlan ayar), e (4×4 Grid), 
f (Altýn Kesit) veya g (Ölçek) 
arasýndan seçim yapýnýz.

6 [Bilgi Ekraný], [Histogram] veya [Parlak/Koyu Alan] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

7 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

8 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

1 Bir Çekim modu seçiniz.

Mod kadranýný C haricindeki bir moda ayarlayýnýz.

Nesne üzerine odaklama yapýlmasý S ayarýna kýyasla I veya i ile daha 
fazla zaman alýr. Kameranýn aþaðýdaki nesnelere (veya aþaðýdaki koþullar 
altýnda) odaklama yapmasý da zordur.

- az kontrastlý nesneler
- yatay çizgiler gibi, dikey kontrastý olmayan nesneler
- bir su þelalesinde olduðu gibi, sürekli deðiþen parlaklýk, þekil veya renge 

sahip olan nesneler
- kameradan olan uzaklýðý deðiþen nesneler
- küçük nesneler
- hem ön planda ve hem de arka planda beliren nesneler
- özel bir filtre kullanýldýðýnda
- ekranýn köþesindeki nesneler

Fotoðraf Çekimi

Live View

MENU

Bilgi Ekranı
Çizgi Göster

Histogram
Parlak/Koyu Alan

Otomatik Odak Metodu

İptal OKOK

OFFOFF
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2 U düðmesine basýnýz.

Ayna açýlýr ve gerçek-zamanlý bir görüntü monitörde görüntülenir. 
Live View’den çýkmak için U düðmesine tekrar basýnýz.

[1234]

+1.0+1.0

2000 F2.8 3200

PP

11 22 +3-3

ISO [ 37]2000 F2.8 400

PP

ISO

SHIFTSHIFT

1 2 3 4 5 6 7 8

12
13

17161514 18 19 20 21

11

9

10

Live View ekraný
(Tüm göstergeler burada anlatým amaçlý olarak görüntülenmektedir.)

1 Çekim Modu
2 Flaþ Modu
3 Geçiþ Modu
4 Beyaz Dengesi
5 Özel Fotoðraf
6 Çoklu-pozlama/Aralýklý Çekim/

Dijital Filtre/HDR Çekimi
7 Çoklu-pozlama/Ters Ýþlem 

kullanýldýðýnda çekim sayýsý
8 Pil seviyesi
9 Sýcaklýk uyarýsý
10 AF çerçevesi kontrastý
11 Faz Farký AF çerçevesi/

AF noktasý

12 EV Telafisi
13 Histogram
14 AE Kilidi
15 Obtüratör hýzý
16 Diyafram açýklýk deðeri
17 EV çubuðu
18 Hassasiyet
19 Kalan fotoðraf depolama 

kapasitesi
20 Ana yüz tespit çerçevesi 

(Yüz Tespiti AF)
21 Yüz tespit çerçevesi 

(Yüz Tespiti AF)
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* Live View esnasýnda gösterge 11 (Faz Farký AF çerçevesi) 
görüntülenir. Nesne odakta olduðu zaman bunun yerine yeþil bir kare 
çerçeve görüntülenir. Nesne odakta olmadýðý zaman bu kýrmýzýya 
dönecektir. Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda görüntülenmez.

* 15, 16 ve 18 deðiþtirilebildiði zaman, ayarlý deðerin yanýnda 5 belirir.
* [Otomatik Odak Metodu] I olarak ayarlandýðýnda ve kamera kiþinin 

(kiþilerin) yüzünü tespit ettiði zaman 20 ve 21 göstergeleri görüntülenir. 
(Ekranda 16’ya kadar yüz tanýma çerçevesi görüntülenir.)

Mevcut iþlemler

3 Nesneyi ekranda konumlandýrýnýz ve deklanþöre yarýya 
kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr.

Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda, nesne, odaklama ekranýnda net 
bir þekilde görülebilir olana dek odaklama halkasýný çeviriniz.

4 düðmesi Odaklama alaný S (Seç) olarak ve [Otomatik Odak 
Metodu] ise i veya S olarak ayarlandýðýnda, dört-yollu 
düðmenin (2345) doðrudan tuþ iþletimini devredýþý 
býrakmak ve AF noktasýnýn deðiþtirilmesini etkin kýlmak 
üzere bu düðmeye basýnýz.

Dört-yollu 
düðme 
(2345)

AF noktasý deðiþtirilebildiði zaman AF noktasýný deðiþtirir.
AF noktasýný AF çerçevesinin merkezine geri getirmek için 
4 düðmesine basýnýz.

4 düðmesine 
basýlý tutunuz

AF noktasýnýn deðiþtirilmesini devredýþý býrakýr ve dört-yollu 
düðmenin (2345) doðrudan tuþ iþletimini etkin kýlar.

M düðmesi Fotoðrafý 2, 4 veya 6 kez büyütür (odak modu \ olarak 
ayarlandýðýnda, fotoðrafý 2, 4, 6, 8 veya 10 kez büyütür). 
Ekran alanýný hareket ettirmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve ekran alanýný merkeze geri 
getirmek için | düðmeye basýnýz. (Bu iþlem yalnýzca 
[Yeþil Düðme] [A Kayýt Modu 4] menüsündeki (s.205) 
[Yeþil Düðme] dahilinde | düðmeye ayarlandýðýnda 
geçerlidir.)
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4 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Fotoðraf çekilmiþtir.

• [AF Modu] modu k olarak ve [Otomatik Odak Metodu] I veya i olarak 
ayarlandýðýnda, otomatik odaklama baþladýðý zaman kamera ekranýn ortasýna 
odaklanýr ve odaða geldiði zaman nesneyi otomatik olarak takip eder.

• Büyütülen ekranda çekilen fotoðraflar normal boyutuyla kaydedilir.
• Eðer [Optik Ön-izleme] veya [Dijital Ön-izleme] [A Kayýt Modu 4] 

menüsündeki [Yeþil Düðme] dahilinde | düðmeye atanýrsa, | düðmeye 
bastýðýnýz zaman alan derinliðini vizörde kontrol edebilirsiniz. (s.144)

Live View esnasýnda durum ekraný ve kontrol paneli görüntülenemez. Ayarlarý 
deðiþtirmek için, 3 düðmesine basýnýz ve her bir menüde bunlarý 
deðiþtiriniz.
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Filmlerin Kaydedilmesi

Live View’i kullanarak filmler kaydedebilirsiniz.

Saniye baþýna 25 kareye (fps) ayarlanmýþ bir kare sayýsý (saniye baþýna 
çekilen karelerin sayýsý), tek-kanallý ses ve dosya formatý AVI olarak 
ayarlanmýþ halde filmler kaydedebilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 3] menüsünde [Film] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Film] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz, 
kaydedilen piksel sayýsný seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

3  [Kalite Seviyesi] seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

4 Kalite seviyesini seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

C (En iyi; varsayýlan ayar), D (Daha iyi) ve E (Ýyi) arasýndan 
seçim yapýnýz.

Kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesi deðiþtirildiði zaman, bu ayarda 
kaydedilebilecek olan kayýt süresi ekranýn üst sað kýsmýnda belirir.

Film Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi

Kaydedilen Piksel Piksel Görüntü Oraný

b (varsayýlan ayar) 1280×720 16:9

c 640×480 4:3

Kaydedilen Piksel
Kalite Seviyesi
Ses
Ters İşlem
Dijital Filtre

1280x720

İptal OKOKMENU

00:00'00"

Film Açıklık Kontrolü Sabit
Shake Reduction

OFFOFF

OFFOFF
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5  [Ses] seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

6 g veya Z seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

7 [Ters Ýþlem] ve [Dijital Filtre] ayarlarýný gerektiði gibi 
deðiþtiriniz.

Ayrýntýlar için, Ters Ýþlem için bkz. s.224 ve Dijital Filtre için bkz. s.162.

8 [Film Açýklýk Kontrolü] seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

9 [Sabit] veya [Otom.] seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

10  [Shake Reduction] seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

11 k veya l seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

12 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Kamera bir film kaydetmeye hazýr durumdadýr.

g Sesi kaydeder. (varsayýlan ayar).

Z Sesi kaydetmez.

Sabit
Film, film kaydý baþlamadan önce ayarlanmýþ olan açýklýk deðeri 
ile kaydedilir. (varsayýlan ayar)

Otom.
Diyafram açýklýðý otomatik olarak kontrol edilir. ([Otom.] seçilmiþ 
olsa bile, bir film kaydý esnasýnda açýklýk deðeri sabittir.)

k Shake Reduction fonksiyonunu kullanýr.

l Shake Reduction fonksiyonunu kullanmaz.
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1 Mod kadranýný C olarak 
ayarlayýnýz.

Film kaydý için Live View görüntülenir.

Mevcut iþlemler

Filmlerin Kaydedilmesi

E-kadran [Film Açýklýk Kontrolü] [Sabit] olarak ayarlandýðýnda 
açýklýk deðerini deðiþtirir. (varsayýlan deðer)

| düðmesi [A Kayýt Modu 4] menüsü [Yeþil Düðme] dahilindeki 
[Yeþil Düðme] | düðmeye atandýðýnda açýklýk 
deðerini resetler.
[Özel Fotoðraf], [Dijital Filtre] veya [Ters Ýþlem] 
| düðmeye ayarlandýðýnda ayar ekranýný 
görüntüler. (s.205)

mc düðmesi + e-
kadran

EV telafisini ayarlar (±2 EV).

4 düðmesi Odaklama alaný S (Seç) olarak ve [Otomatik Odak 
Metodu] ise i veya S olarak ayarlandýðýnda, 
dört-yollu düðmenin (2345) doðrudan tuþ 
iþletimini devredýþý býrakmak ve AF noktasýnýn 
deðiþtirilmesini etkin kýlmak üzere bu düðmeye 
basýnýz.

00:30'00"F2.8

1 +2-2 1

+1.5+1.5

HDHD

Ses

Kaydedilebilir süre
Shake Reduction
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2 Nesneyi ekranda konumlandýrýnýz ve deklanþöre yarýya 
kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr.

Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda, nesne, odaklama ekranýnda net 
bir þekilde görülebilir olana dek odaklama halkasýný çeviriniz.

3 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Filmin kaydedilmesine baþlanýr.

4 Tekrar deklanþör düðmesine basýnýz.

Kayýt durdurulur.

Dört-yollu düðme 
(2345)

AF noktasý deðiþtirilebildiði zaman AF noktasýný 
deðiþtirir.
AF noktasýný AF çerçevesinin merkezine geri 
getirmek için 4 düðmesine basýnýz.

4 düðmesine basýlý 
tutunuz

AF noktasýnýn deðiþtirilmesini devredýþý býrakýr 
ve dört-yollu düðmenin (2345) doðrudan tuþ 
iþletimini etkin kýlar.

M düðmesi Fotoðrafý 2, 4 veya 6 kez büyütür (odak modu 
\ olarak ayarlý olduðunda, fotoðrafý 2, 4, 6, 8 veya 
10 kez büyütür). Ekran alanýný hareket ettirmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) kullanýnýz.

• [Ses] g (Açýk) olarak ayarlandýðý zaman, kamera iþletim sesleri 
de kaydedilir. Bir film kaydedilirken, kamerayý bir tripod üzerine monte ediniz 
ve kayýt esnasýnda kamerayý kullanmayýnýz.

• Bir film kaydettiðiniz zaman, AF modu ayarýndan baðýmsýz olarak, nesne 
odakta olmasa bile kayýt deklanþör düðmesine tam olarak basýldýðý zaman 
baþlar.

• Bir film kaydý esnasýnda otomatik odak sistemi çalýþmaz.
• Flaþ kullanýlamaz.
• Dijital Filtre gibi bir görüntü iþleme tekniði kullanýlýrken filmler kaydettiðiniz 

zaman, bazý kareler kayýtlý filmde atlanabilir.
• Eðer film kaydý esnasýnda kameranýn iç sýcaklýðý yükselirse, kamera 

iç devrelerini korumak üzere kayýt sona erdirilebilir.
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4Kaydedilen filmler, kayýtlý fotoðraflar için uygulanan iþlemin aynýsýyla 
Oynatým modunda izlenebilir.

1 Q düðmesine basýnýz.

Kamera, Oynatým moduna geçer.

2 Oynatýlmak üzere bir film seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

Filmin ilk çerçevesi ekranda görüntülenir.

3 Dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.

Filmin oynatýmý baþlar.

Mevcut iþlemler

• 4 GB veya 25 dakikaya kadar sürekli bir þekilde filmler kaydedebilirsiniz. 
SD Hafýza Kartý dolduðu zaman, kayýt sona erer ve film kaydedilir.

• C modunda Live View görüntüsü, [A Kayýt Modu 3] menüsündeki [Live 
View] ayarýna (s.166) göre görüntülenir. Ancak, histogram ve Parlak/
Karanlýk Alan uyarýsý film kaydý esnasýnda görüntülenmez.

• Uzun bir zaman süreci için sürekli olarak çekim yapmayý amaçlýyorsanýz, 
AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) kullanýmý tavsiye edilmektedir. (s.53)

• Bir film kaydý yapmak için, seçmeli uzaktan kumandayý da kullanabilirsiniz. 
(s.153)

• Film kaydý esnasýnda EV telafisi de kullanýlabilir.
• Hassasiyet [AUTO] olarak belirlenir.

Filmlerin Oynatýmý

Dört-yollu düðme (2) Oynatýmý Duraklatýr/Yeniden baþlatýr.

E-kadran Ses seviyesi kontrolü (6 seviye)

Dört-yollu düðme (5) Bir kare ileri sarar (duraklatma esnasýnda).

Dört-yollu düðmeye (5) 
basýlý tutunuz

Basýldýðý müddetçe hýzlý ileri oynatýr.

Movie 10min00sec

100-0001100-0001
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Film bittiði zaman, oynatým durur ve ilk kare tekrar görüntülenir.

Bir film içinden bir kare resim yakalayabilir ve bunu bir JPEG resmi olarak 
kaydedebilirsiniz.

1 Filmi duraklatmak için s.175 
dahilinde 3. Adýmda dört-yollu 
düðmeye (2) basabilirsiniz ve bir 
resim olarak kaydedilecek olan 
kareyi görütüleyebilirsiniz.

2 M düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

Dört-yollu düðme (4) Geriye doðru çalar./
Bir kare geri sarar (duraklatma esnasýnda).

Dört-yollu düðmeye (4) 
basýlý tutunuz.

Basýldýðý müddetçe hýzlý geri oynatýr.

Dört-yollu düðme (3) Oynatýmý durdurur./
Oynatým modu paletini görüntüler 
(durdurulduðunda). (s.228)

M düðmesi Görüntülenen fotoðrafý bir JPEG dosyasý 
olarak kaydeder.

Kaydedilen filmleri bir TV ekranýnda veya baþka AV cihazlarýnda izlemek için, 
seçmeli AV kablosunu I-AVC7 kullanabilirsiniz. (s.251)

Bir Film içinden bir Resim Yakalama

Movie 10min00sec

90/180090/1800
INFO
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3 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Yakalanan fotoðraf yeni bir fotoðraf 
olarak kaydedilir.

Filmler bölünebilir ve istenmeyen segmentler silinebilir.

1 Q düðmesine basýnýz.

Kamera, Oynatým moduna geçer.

2 Oynatýlmak üzere bir film seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

Filmin ilk çerçevesi ekranda görüntülenir.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

4 [ (Film Düzenleme) seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Film düzenleme ekraný belirir.

5 Filmi bölmek istediðiniz noktayý 
(noktalarý) seçiniz.

Dörde kadar nokta seçilebilir.

Filmlerin Düzenlenmesi

OK

İptal
Farklı kaydet

Fotoğrafı yeni birFotoğrafı yeni bir
dosya olarak kaydederdosya olarak kaydeder

OK

00min00sec

10min00sec

MENU Çıkış OKOK
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Mevcut iþlemler

6 Ýstenmeyen segmentleri silmek üzere K/i düðmesine 
basýnýz.

Silinecek segment(ler)i seçmek için ilgili 
ekran görüntülenir.

Mevcut iþlemler

7 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

Dört-yollu düðme (2) Bir filmi oynatýr/Duraklatýr.

Dört-yollu düðme (5) 1 saniye ileri taþýr (duraklama esnasýnda).
Bir sonraki bölme noktasýna taþýr (oynatým 
esnasýnda).

Dört-yollu düðme (4) 1 saniye geri taþýr (duraklama esnasýnda).
Bir önceki bölme noktasýna taþýr (oynatým 
esnasýnda).

E-kadran Ses seviyesi kontrolü (6 seviye)

| düðmesi Bir bölme noktasýný teyit eder/iptal eder.

Dört-yollu düðme (45) Seçim çerçevesini hareket ettirir.

4 düðmesi Silinmek üzere bir segmentin seçilmesini 
teyit eder/iptal eder.

3 düðmesi Silinecek segmentlerin seçildiði ekrandan 
çýkar.

Çıkış
Silmek üzere bölümler seçin

00min02sec

10min00sec

OKMENU

00min00sec

10min00sec

MENU Çıkış OKOK
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8 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Film, belirlenen noktalarda bölünür 
ve istenmeyen segmentler bundan silinir. 
Ve ardýndan bölünen film ayrý dosyalar 
olarak kaydedilir ve ekranda görüntülenir.

Filmin baþlangýcýndan itibaren bölme noktalarýný kronolojik sýrada belirleyiniz. 
Seçilen bölme noktalarýný iptal ederken, bunlarýn her birini ters sýrada iptal 
ediniz (filmin sonundan baþýna doðru). Bölme noktasý (noktalarý) belirlenirken, 
bölme noktasý (noktalarý) eklenemez veya iptal edilemez.

İptal
Farklı kaydet

Bölünen filmi
ayrı dosyalar olarak

kaydeder

MENU OKOK
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Not
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5 Flaþýn Kullanýmý

Bu bölümde, W kameranýn dahili flaþý hakkýnda 
ayrýntýlar sunulmakta olup, bir harici flaþ ile nasýl resim 
çekilebileceði açýklanmaktadýr.

Her bir Pozlama Modunda Flaþ Özellikleri .......182

Dahili Flaþ Kullanýldýðý zaman 
Mesafe ve Açýklýk ...............................................186

Dahili Flaþla Objektif Uyumluluðu ....................187

Bir Harici Flaþýn (Opsiyonel) Kullanýmý ............188
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Her bir Pozlama Modunda Flaþ 
Özellikleri

• Hareketli bir nesneyi çekerken bulanýklýk etkisini deðiþtirmek için flaþý 
kullanabilirsiniz.

• Flaþlý bir fotoðraf çekimi için 1/180 saniye ya da daha yavaþ olan bir 
obtüratör hýzý ayarlayabilirsiniz.

• Açýklýk deðeri otomatik olarak çevre parlaklýðýna göre deðiþir.
• DA, DA L, D FA, FA J, FA, F ya da A haricindeki bir objektif 

kullanýldýðýnda obtüratör hýzý 1/180 saniye olarak sabitlenir.

• Alan derinliðini deðiþtirmek ya da uzaktaki bir nesneyi çekmek 
istediðinizde flaþlý bir fotoðraf çekmek için istenen açýklýk deðerini 
ayarlayabilirsiniz.

• Obtüratör hýzý, çevre parlaklýðýna göre otomatik olarak deðiþir.
• Obtüratör hýzý 1/180 san.’den kamera sarsýlmasýný azaltan herhangi bir 

yavaþ obtüratör hýzýna (s.72) otomatik olarak geçer. En düþük obtüratör 
hýzý kullanýmdaki objektifin odak uzunluðuna baðlýdýr.

• DA, DA L, D FA, FA J, FA ya da F haricindeki bir objektif kullanýldýðýnda 
obtüratör hýzý 1/180 saniye olarak sabitlenir.

Arka planda gün batýmý ile portreler çekerken Resim modunda 
. (Gece Portre) veya b (Obtüratör Önceliði) ile Düþük-hýzlý Senk. 
modunu kullanabilirsiniz. Hem portre hem de arka plan en güzel 
þekilde çekilir.

Flaþýn b (Obtüratör Önceliði) Modunda Kullanýmý

c (Açýklýk Önceliði) Modunda Flaþýn Kullanýlmasý

Düþük-hýzlý Senk. Kullanýmý

• Düþük-hýzlý Senk. modu obtüratör hýzýný yavaþlatýr. Kameranýn sarsýlmasýný 
önlemek için Shake Reduction fonksiyonunu kullanýnýz veya Shake 
Reduction fonksiyonunu kapatýnýz ve bir tripod kullanýnýz. Eðer nesne haraket 
ederse resim de bulanýk olacaktýr.

• Düþük-hýzlý Senk. ile çekim harici bir flaþla da gerçekleþtirilebilir.
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1 Mod kadranýný b olarak ayarlayýnýz.

2 Obtüratör hýzýný ayarlamak için e-kadraný kullanýnýz.

Obtüratör hýzý ayarlandýðýnda açýklýk deðeri yanýp sönüyorsa arka zemin 
düzgün þekilde pozlanmaz. Obtüratör hýzýný, açýklýk deðeri yanýp 
sönmeyecek þekilde ayarlayýnýz.

3 K/i düðmesine basýnýz.

Dahili flaþ açýlýr.

4 Bir resim çekiniz.

1 Mod kadranýný e, K veya c olarak ayarlayýnýz.

2 K/i düðmesine basýnýz.
Dahili flaþ açýlýr.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
[Flaþ Modu] ekraný belirir.

4 G veya H seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.
Arka zemin için uygun bir pozlamanýn elde edilmesi üzere obtüratör hýzý 
daha yavaþa ayarlanýr.

5 Bir resim çekiniz.

b Modunun Kullanýlmasý

e/K/c Modunun Kullanýlmasý
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1 Mod kadranýný a olarak ayarlayýnýz.

2 Uygun bir pozlama elde etmek için obtüratör hýzý ve açýklýk 
deðerini ayarlayýnýz.

1/180 san. ya da daha düþük obtüratör hýzý ayarlayýnýz.

3 K/i düðmesine basýnýz.

Dahili flaþ açýlýr.

a (Manuel) modda, çekimden önce herhangi bir zamanda dahili flaþý 
açabilirsiniz.

4 Bir resim çekiniz.

Sürüklenen Perde Senk. obtüratör perdesi kapanmadan hemen önce flaþý 
patlatýr. Düþük bir obtüratör hýzý ile hareket eden nesnelerin çekimi 
yapýlýrken, Sürüklenen Perde Senkron ve Düþük-hýzlý Senk., 
flaþýn ne zaman patladýðýna baðlý olarak farklý efektler üretir.
Örneðin, Sürüklenen Perde Senk. ile hareketli bir otomobilin fotoðrafý 
çekilirken, obtüratör açýk durumda iken sürüklenen ýþýk hüzmesi çekilir 
ve flaþ, obtüratör kapanmadan hemen önce otomobili çeker. Bundan 
dolayý, resimde keskin, iyi aydýnlanmýþ bir otomobil, arkasýnda sürüklenen 
ýþýklarla birlikte çýkacaktýr.

a Modunun Kullanýlmasý

Sürüklenen Perde Senk. Kullanýmý

Düþük-hýzlý Senk. 
(Sürüklenen Perde Senk.)

Sürüklenen Perde Senk.
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1 Mod kadranýný e, K, b, c veya a olarak ayarlayýnýz.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

[Flaþ Modu] ekraný belirir.

3 I veya k seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.

4 K/i düðmesine basýnýz.

Dahili flaþ açýlýr.

5 Bir resim çekiniz.

Sürüklenen Perde Senkron, obtüratör hýzýný yavaþlatýr. Kameranýn sarsýlmasýný 
önlemek için Shake Reduction fonksiyonunu kullanýnýz veya Shake Reduction 
fonksiyonunu kapatýnýz ve bir tripod kullanýnýz.
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Dahili Flaþ Kullanýldýðý zaman Mesafe 
ve Açýklýk

Doðru bir pozlamanýn elde edilmesi üzere flaþla çekim yapýlýrken kýlavuz 
sayý, açýklýk ve mesafe arasýndaki iliþkisellik göz önünde bulundurulmalýdýr.
Eðer flaþ çýkýþý yeterli deðilse çekim koþullarýný hesaplayýnýz ve ayarlayýnýz.

*1 Bu [A Özel Ayar 1] menüsündeki [3. Geniþletilmiþ Hassasiyet] [Açýk] olarak 
ayarlandýðýnda kullanýlabilir.

Aþaðýdaki denklem açýklýk deðerleri için flaþýn mesafesini hesaplar.

Maksimum flaþ mesafesi L1 = Kýlavuz sayý ÷ Açýklýk deðeri
Minimum flaþ mesafesi L2 = Maksimum flaþ mesafesi ÷ 5 *

* Yukarýdaki formülde kullanýlan 5 deðeri yalnýzca flaþ tek 
baþýna kullanýldýðýnda geçerli olan sabit bir deðerdir.

Örnek)
Hassasiyet ISO 200 ve açýklýk deðeri F4.0 olduðu durumda
L1 = 16 ÷ 4,0 = yaklaþýk 4 (m)
L2 = 4 ÷ 5 = yaklaþýk 0,8 (m)
Böylece, flaþ yaklaþýk 0,8 m ila 4 m arasýndaki bir mesafede kullanýlabilir.
Ancak, mesafe 0,7 m veya daha az olduðunda bu kameradaki dahili flaþ 
kullanýlamaz. Flaþ 0,7 m’den daha yakýnda kullanýldýðý zaman, resmin 
kenarlarýnda kararma oluþur, ýþýk düzensiz biçimde yayýlýr ve resim 
yüksek-pozlanabilir.

Aþaðýdaki denklem çekim mesafaleri için açýklýk deðerini hesaplar.

Açýklýk deðeri F = Kýlavuz sayý ÷ Çekim mesafesi
Örnek)

Hassasiyet ISO 200 ve çekim mesafesi 5 m olduðunda, açýklýk deðeri:
F = 16 ÷ 5 = 3,2
Eðer sonuçtaki sayý (yukarýdaki örnekte 3,2) bir objektif açýklýðý olarak 
mevcut deðilse, genellikle en yakýn olan daha küçük sayý (yukarýdaki 
örnekte 2,8) kullanýlýr.

Hassasiyet Dahili Flaþ 
Kýlavuz Sayýsý Hassasiyet Dahili Flaþ 

Kýlavuz Sayýsý

ISO 100 *1 Yaklaþýk 12 ISO 3200 Yaklaþýk 64

ISO 200 Yaklaþýk 16 ISO 6400 Yaklaþýk 96

ISO 400 Yaklaþýk 24 ISO 12800 *1 Yaklaþýk 128

ISO 800 Yaklaþýk 32 ISO 25600 *1 Yaklaþýk 192

ISO 1600 Yaklaþýk 48

Açýklýk Deðerinden Çekim Mesafesinin Hesaplanmasý

Çekim Mesafesinden Açýklýk Deðerinin Hesaplanmasý
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Dahili Flaþla Objektif Uyumluluðu

W ile birlikte kullanýlan objektife baðlý olarak, bir örtüsüz objektif 
takýlmýþ olsa bile, dahili flaþýn kullanýmý mevcut olamayabilir veya 
köþelerde oluþan kararmadan dolayý sýnýrlý olabilir.
Aþaðýda listelenmeyen DA, DA L, D FA, FA J, ve FA objektifleri sorun 
olmaksýzýn kullanýlabilir.
* Aþaðýdaki objektifler bir örtü olmaksýzýn elde edilmiþtir.

Köþelerde oluþan kararmadan dolayý mevcut deðil

Diðer faktörlere baðlý olarak mevcut

Objektif Ýsmi

DA FISH-EYE 10-17mm F3,5-4,5ED (IF)

DA12-24mm F4ED AL

DA14mm F2,8ED (IF)

FA 300mm F2,8ED (IF)

FA 600mm F4ED (IF)

FA 250-600mm F5,6ED (IF)

Objektif Ýsmi Sýnýrlamalar

F FISH-EYE 17-28mm 
F3,5-4,5

Odak uzunluðu 20 mm’den daha az olduðunda 
köþelerde kararma oluþabilir.

DA16-45mm F4ED AL
Odak uzunluðu 28 mm’den daha az olduðunda veya 
odak uzunluðu 28 mm ve çekim mesafesi 1 m veya 
daha az olduðunda, köþelerde kararma oluþabilir.

DA 16-50mm F2,8ED AL (IF) 
SDM

Odak uzunluðu 20 mm veya daha az olduðunda veya 
odak uzunluðu 35 mm iken çekim mesafesi 1,5 m’den 
daha az olduðunda, köþelerde kararma oluþabilir.

DA17-70mm F4AL (IF) SDM
Odak uzunluðu 24 mm’den daha az olduðunda veya 
odak uzunluðu 24 mm ve çekim mesafesi 1 m veya 
daha az olduðunda, köþelerde kararma oluþabilir.

DA18-250mm F3,5-6,3ED 
AL (IF)

Odak uzunluðu 35 mm’den daha az olduðunda 
köþelerde kararma oluþabilir.

FA 28-70mm F2,8AL
Odak uzunluðu 28 mm ise ve çekim mesafesi 1 m’den 
daha az olduðunda köþelerde kararma oluþabilir.

FA SOFT 28mm F2,8 Dahili flaþ her zaman tam olarak patlar.

FA SOFT 85mm F2,8 Dahili flaþ her zaman tam olarak patlar.
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Bir Harici Flaþýn (Opsiyonel) 
Kullanýmý

Bir opsiyonel harici flaþ AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC 
kullanýmý ile, kullanýlmakta olan harici flaþa baðlý olarak, P-TTL otomatik 
flaþ modu gibi çeþitli flaþ modlarýnýn kullanýmý mümkün olur. Detaylar için 
aþaðýdaki çizelgeye bakýnýz.

(z: Mevcut #: Sýnýrlý × : Mevcut deðil)

*1 Yalnýzca DA, DA L, D FA, FA J, FA, F or A objektif kullanýldýðýnda mevcuttur.
*2 1/90 sn. ya da daha düþük obtüratör hýzý.
*3 AF540FGZ veya AF360FGZ ile birleþtirildiði zaman, flaþ patlamasýnýn 1/3’ü dahili flaþtan 

ve 2/3’ü harici flaþtan elde edilir.
*4 Yalnýzca AF540FGZ veya AF360FGZ ile birleþtirildiðinde mevcuttur.
*5 Çoklu AF540FGZ veya AF360FGZ üniteleri ya da AF540FGZ/ veya AF360FGZ ünitesi 

ve dahili flaþýn bir kombinasyonuna ihtiyaç duyulur.

 Flaþ

Kamera Fonksiyonu

Dahili 
flaþ

AF540FGZ
AF360FGZ

AF200FG
AF160FC

Kýrmýzý-göz azaltmalý flaþ z z z

Otomatik flaþ pat. z z z

Flaþ dolduktan sonra, kamera otomatik 
olarak flaþ senkron hýzýna geçer.

z z z

e modu ve b modunda açýklýk deðeri 
otomatik olarak ayarlanýr.

z z z

P-TTL otomatik flaþ  z*1  z*1  z*1

Düþük-hýzlý Senk. z z z

Flaþ pozlama telafisi z z z

Harici flaþýn AF yardým ýþýðý × z ×

Sürüklenen Perde Senk.*2 z z ×

Kontrast-kontrol-senkron flaþ modu  #*3 z #*4

Baðlý flaþ × z ×

Yüksek-hýz flaþ senkron × z ×

Kablosuz Çekim  #*4  z*5 ×
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AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC flaþ ünitesi ile [P-TTL 
Otomatik] kullanabilirsiniz. Flaþ mevcut flaþtan önce ön flaþ olarak patlar 
ve kameranýn 16-segmentli ölçme sensörünü kullanarak nesneyi teyit eder 
(uzaklýk, parlaklýk, kontrast, arka zemini ýþýklý v.b.). Mevcut flaþ için flaþ çýkýþý, 
ön-flaþtan alýnan bilgiye dayanýr ve nesne için normal TTL otomatik ile 
olduðundan daha hassas bir pozlama ile flaþlý çekim yapmaya imkan verir.

1 Hot shoe kapaðýný kaldýrýnýz ve harici flaþý kameraya 
ekleyiniz.

2 Kamerayý ve harici flaþý açýnýz.

3 Harici flaþ modunu [P-TTL Otomatik] olarak ayarlayýnýz.

Ters polariteli flaþlar (hot shoe üzerindeki merkez temasý küçüktür) kameranýn 
ve flaþýn zarar görme olasýlýðýndan dolayý kullanýlamaz.

P-TTL Otomatik Modu

AF360FGZ için LCD Panel Hakkýnda
AF360FGZ dahilinde FORMAT boyutunu [DÝJÝTAL] olarak 
ayarlayacak fonksiyon bulunmamaktadýr. Ancak, bu bir SLR Dijital 
Kamera ile kullanýldýðý zaman, bir 35 mm film kamera ve W 
arasýndaki odak uzunluðu farký, görüþ açýsýndaki fark temel alýnarak 
otomatik bir þekilde hesaplanýr ve panelde görüntülenir (DA, DA L, 
D FA, FA J, FA veya F objektifler kullanýldýðýnda).
W pozlama ölçme zamanlayýcýsý açýk olduðu zaman dönüþtürme 
göstergesi belirir ve FORMAT boyutu göstergesi kaybolur (pozlama 
ölçme zamanlayýcýsý kapatýldýðý zaman 35 mm format ekranýna dönülür).

* Geniþ açý panelinin kullanýlmasý

Objektif Odak Uzunluðu
85mm/
77mm

50mm 35mm
28mm/
24mm

20mm 18mm

Pozlama ölçme 
zamanlayýcýsý Kapalý

85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm*

Pozlama ölçme 
zamanlayýcýsý Açýk

58mm 48mm 34mm 24mm 19mm 16mm*
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4 Harici flaþýn tam olarak dolu olduðunu saptayýnýz 
ve sonrasýnda resmi çekiniz.

AF540FGZ veya AF360FGZ ile, 1/180 saniyeden daha hýzlý olan bir 
obtüratör hýzý ile resim çekmek üzere flaþý patlatabilirsiniz.

1 Hot shoe kapaðýný kaldýrýnýz ve harici flaþý kameraya 
ekleyiniz (AF540FGZ veya AF360FGZ).

2 Mod kadranýný b veya a olarak ayarlayýnýz.

3 Kamerayý ve harici flaþý açýnýz.

4 Harici flaþ senk. modunu HSb (yüksek-hýz flaþ senk.) 
olarak ayarlayýnýz.

5 Harici flaþýn tam olarak dolu olduðunu saptayýnýz 
ve sonrasýnda resmi çekiniz.

• P-TTL otomatik yalnýzca AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC 
flaþ ünitesi ile mevcuttur.

• Flaþ hazýr olduðu zaman (tam dolu halde) vizörde b yanacaktýr.
• Ýþletim metodu ve etkili mesafe gibi ayrýntýlar için, lütfen harici flaþ kýlavuzuna 

bakýnýz.
• Flaþ modu C ya da i olarak ayarlandýðýnda nesnenin yeteri kadar parlak 

olmamasý halinde flaþ patlamaz. Yani bu, gün ýþýðý-senkron çekim için uygun 
olmayabilir.

• Kameraya herhangi bir harici flaþ ünitesi ekli olduðu zaman K/i 
düðmesine asla basmayýnýz. Dahili flaþ harici flaþa çarpacaktýr. Eðer her 
ikisini ayný zamanda kullanmak istiyorsanýz, kablosuz modunu ayarlayýnýz 
veya uzatma kablosunu kullanarak bunlarý baðlayýnýz. (s.195).

Yüksek-Hýz Flaþ Senk. Modunun Kullanýmý

• Flaþ hazýr olduðu zaman (tam dolu halde) vizörde b yanacaktýr.
• Yüksek-hýz flaþ senk. yalnýzca obtüratör hýzý 1/180 saniyeden daha hýzlýya 

ayarlandýðýnda mevcuttur.
• Yüksek-hýz flaþ senk. obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda mevcut 

deðildir.
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Ýki harici flaþýn kullanýmý (AF540FGZ ya da AF360FGZ) veya dahili flaþýn 
bir veya daha fazla harici flaþla birlikte kullanýmý ile, flaþ ünitelerini bir kablo 
ile baðlamaya gerek kalmaksýzýn P-TTL flaþ modunda çekim 
yapabilirsiniz.

Ýlk olarak, kameradaki harici flaþ ünitesi için kanalý ayarlayýnýz.

1 Harici flaþ ünitesi için kanalý ayarlayýnýz.

2 Hot shoe kapaðýný kaldýrýnýz ve harici flaþý kameraya 
ekleyiniz.

3 Kamerayý ve harici flaþý açýnýz ve deklanþöre yarýya kadar 
basýnýz.

Dahili flaþ, harici flaþ ünitesinde olduðu gibi ayný kanala ayarlanýr.

Kablosuz Modda Flaþýn Kullaným

• Harici flaþýn güç düðmesini KABLOSUZ þeklinde ayarlayýnýz.
• Kablosuz modda yüksek-hýz flaþ senk. kullanabilmek için iki ya da daha fazla 

AF540FGZ/AF360FGZ harici flaþa gereksinim duyulur. Bu iþlev dahili flaþla 
kombinasyon halinde kullanýlamaz.

• Kameraya doðrudan baðlý olmayan harici flaþýn kablosuz modunu BAÐLI 
olarak ayarlayýnýz.

Harici Flaþ için Kanalýn Ayarlanmasý

• r moduna ayarlandýðý zaman, dahili flaþ için mevcut ayarlý olan kanal, 
vizörde 10 saniye boyunca görüntülenir.

• Tüm flaþlarý ayný kanala ayarladýðýnýzdan emin olunuz. Harici flaþ için kanalýn 
nasýl ayarlanacaðý ile ilgili ayrýntýlar için AF540FGZ veya AF360FGZ 
kýlavuzuna bakýnýz.
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Bir harici flaþýn dahili flaþla birlikte kullanýlmasý durumunda, kamerayý 
kablosuz flaþ moduna ayarlayýnýz.

1 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

[Flaþ Modu] ekraný belirir.

2 r seçiniz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.

Dahili Flaþýn Kablosuz Modda Kullanýmý

Geçiþ modu i (Uzaktan Kumanda (3 sn. gec.)) olarak ayarlandýðýnda 
veya objektif açýklýðý s konumuna ayarlanmadýðýnda, r seçilemez.

Flaş Modu

İptal OKOKMENU
0.0

Kablosuz Modu

Dahili Flaþ Patlama (Deþarj) Metodunun 
Deðiþtirilmesi
Kablosuz modunda kullanýlan dahili flaþ patlama metodunu 
deðiþtirebilirsiniz.
[A Özel Ayar 3] menüsünde (s.96) [17. Kablosuz Modda Flaþ] 
dahilinde ayarlayýnýz

1 Açýk Dahili flaþý bir ana flaþ olarak patlatýr. (varsayýlan ayar)

2 Kapalý Dahili flaþý bir kontrol flaþý olarak patlatýr.

YHb (Yüksek-hýz flaþ senk.) dahili flaþla birlikte mevcut deðildir.
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Dahili Flaþ ve bir Harici Flaþ Ünitesinin Birlikte Kullanýlmasý

1 Kamera üzerinde kanal ayarlandýktan sonra harici flaþ 
ünitesini çýkarýnýz ve bunu istenen konuma yerleþtiriniz.

2 Kameranýn flaþ modunu r olarak ayarlayýnýz ve K/i 
düðmesine basýnýz.

3 Hem harici flaþýn hem de dahili flaþýn tam olarak dolu 
olduðunu teyit ediniz ve sonrasýnda resmi çekiniz.

Harici Flaþ Ünitelerinin Birlikte Kullanýmý

1 Kameraya direkt olarak baðlý olan harici flaþýn kablosuz 
modunu [ANA] veya [KONTROL] olarak ayarlayýnýz.

2 Kablosuz uzaktan flaþ ünitesinde, kablosuz flaþ modunu 
[BAÐLI] olarak ayarlayýnýz ve kanalý, kameraya doðrudan 
baðlanmýþ olan flaþ ile ayný kanala ayarlayýnýz. 
Sonrasýnda, bunu istenen konuma yerleþtiriniz.

3 Hem harici flaþýn hem de dahili flaþýn tam olarak dolu 
olduðunu teyit ediniz ve sonrasýnda resmi çekiniz.

Kablosuz Çekim

ANA
Kamerayý, hem buna doðrudan baðlý olan flaþ ve hem 
de kablosuz flaþ ünitesi patlayacak þekilde ayarlar.

KONTROL
Kamerayý, buna doðrudan baðlý olan flaþý ana flaþ olarak 
deðil yalnýzca bir kontrol flaþý olarak patlatacak þekilde 
ayarlar.

• Shake Reduction iþlevi kablosuz modunda otomatik olarak kapanýr.
• Çoklu AF540FGZ/AF360FGZ harici flaþlar kullandýðýnýz ve kablosuz modda 

yüksek hýzlý flaþ senk. çekim yaptýðýnýz zaman, kameraya doðrudan 
baðlanmýþ olan flaþý yüksek-hýz flaþ senk. moduna ayarlayýnýz.
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Kablosuz Flaþ Kontrolü (P-TTL Flaþ Modu)
Kablosuz çekim için harici flaþ üniteleri (AF540FGZ veya AF360FGZ) 
kullanýldýðý zaman, flaþ patlamadan önce flaþ üniteleri arasýnda 
aþaðýdaki bilgiler takas edilir.

Deklanþöre tam olarak basýnýz.

1 Kameraya doðrudan baðlý olan flaþ, bir kontrol flaþý üretir 
(kameranýn flaþ modunu röleler).

2 Kablosuz uzaktan flaþ, bir deneme flaþý üretir (nesne teyidini 
röleler).

3 Kameraya doðrudan baðlý olan flaþ, bir kontrol flaþý üretir 
(flaþ çýkýþýný, kablosuz uzaktan flaþ ünitesine röleler).
* YHb (Yüksek-hýz senk.) ayarlý olduðu zaman, flaþ periyot süresini 

rölelemek için, kameraya doðrudan baðlý olan flaþ bir kez daha bir 
kontrol flaþý üretecektir.

4 Kablosuz uzak flaþ patlar.

Kameraya doðrudan baðlanmýþ olan harici flaþýn kablosuz modu [ANA] 
olarak veya dahili flaþ için [17. Kablosuz Modda Flaþ] (s.192) [Açýk] olarak 
ayarlandýðýnda, tüm flaþlar eþ zamanlý olarak patlayacaktýr.

Kýrmýzý-Göz Azaltma
Dahili flaþta olduðu gibi, kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonu harici flaþla 
da mevcuttur. Ancak, bu fonksiyon bazý flaþlarda mevcut olmayabilir 
ya da kullaným þartlarýnda kýsýtlamalar getirilmiþ olabilir. s.188 
dahilindeki çizelgeye bakýnýz.

• Yalnýzca harici bir flaþ kullanýldýðýnda bile kýrmýzý-göz fonksiyonu flaþý 
iki kere patlatarak iþlev gösterir. (s.84)

• Harici flaþ, baðlý ünite olarak ya da kablosuz fonksiyonuna ayarlandýðý 
zaman dahili flaþýn kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonu kullanýlýrsa, kýrmýzý-göz 
azaltma için ön-flaþ harici flaþý tetikler. Bir baðlý ünite kullanýldýðý zaman 
kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonunu kullanmayýnýz.
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Dahili flaþýn, AF200FG gibi kablosuz flaþ modu iþlevine sahip olmayan bir 
harici flaþla kullanýlmasý halinde, Hot Shoe Adaptörünü FG (seçmeli) 
kamera hot shoe kýsmýna ve bir Kamera-dýþý Shoe Adaptörünü F (seçmeli) 
harici flaþýn altýna ekleyiniz ve bunlarý aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi 
Uzatma Kablosu F5P (seçmeli) ile birbirine baðlayýnýz. Kamera-dýþý Shoe 
Adaptörü F, tripod vidasý kullanýlarak tripod sehpanýza monte edilebilir.
Yalnýzca bir P-TTL otomatik flaþ, dahili flaþla birlikte kullanýlabilir.

Dahili flaþla birleþtirildiðinde

Harici bir Flaþýn bir Uzatma Kablosu 
ile Baðlanmasý

Sürüklenen Perde Senk.
Dahili flaþý, Sürüklenen Perde Senkron moduna ayarlanmýþ bir harici 
flaþla (AF540FGZ veya AF360FGZ) birlikte kullandýðýnýzda, dahili flaþ 
da bu modu kullanacaktýr. Çekimden önce her iki flaþýn da tam olarak 
dolu olduðunu kontrol ediniz.
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Ýki ya da daha fazla flaþý (AF540FGZ, AF360FGZ veya AF200FG) 
birleþtirebilir veya iki veya daha fazla harici flaþý dahili flaþla birlikte 
kullanabilirsiniz. AF540FGZ’yi baðlamak için flaþtaki uzatma kablosu 
baðlantý terminalini kullanabilirsiniz. AF360FGZ veya AF200FG ünitelerini 
aþaðýdaki resimde gösterildiði gibi baðlayabilirsiniz. Kamera Harici Shoe 
Adaptöre F (seçmeli) bir harici flaþ ya da Hot Shoe Adaptörü F (seçmeli) 
baðlayýnýz ve sonrasýnda Uzatma Kablosunu F5P (seçmeli) kullanarak 
baþka bir Kamera Dýþý Shoe Adaptörü F harici flaþa baðlayýnýz.
Ayrýntýlar için harici flaþýn kýlavuzuna bakýnýz.

Ýki ya da daha çok harici flaþ birleþtirildiðinde

Uzatma Kablolarý Kullanýlarak Çoklu Flaþlarla 
Çekim Yapýlmasý

• Bir Hot Shoe Tutacaðý örneðinde olduðu gibi farklý temas noktasý sayýsýna 
sahip olan aksesuarlarla birleþtirmeyiniz. Ýþlev bozukluðu ortaya çýkabilir.

• Farklý üreticilerin flaþlarý ile birleþtirilmesi ekipmanýn bozulmasýna neden 
olabilir. AF540FGZ, AF360FGZ veya AF200FG kullanýlmasýný tavsiye 
etmekteyiz.

Çoklu harici flaþlar kullanýldýðýnda ya da dahili flaþla birlikte bir harici flaþ 
kullanýldýðýnda, flaþ kontrolü için P-TTL kullanýlýr.
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Ýki veya daha çok harici flaþýn (AF540FGZ, AF360FGZ veya AF200FG) 
birleþtirilmesi veya bir harici flaþla dahili flaþýn birlikte kullanýlmasý, çok flaþlý 
fotoðraf çekimine imkan verir (kontrast-kontrol-senk. flaþlý fotoðraf çekimi). 
Bu, çoklu ünitelerden boþalan ýþýk miktarlarý arasýndaki farka dayanýr.

1 Harici flaþý kameraya dolaylý olarak baðlayýnýz.

Bkz s.195.

2 Harici flaþ için senkron modunu kontrast-kontrol-senkron 
moduna ayarlayýnýz.

3 Mod kadranýný e, K, b, c veya a olarak ayarlayýnýz.

4 Hem harici flaþýn hem de dahili flaþýn tam olarak dolu 
olduklarýný teyit ediniz ve sonrasýnda resmi çekiniz.

Kontrast-Kontrol-Senk. Flaþ

• AF200FG; AF540FGZ veya AF360FGZ ile birlikte kullanýlmalýdýr.
• Bir Hot Shoe Tutacaðý gibi farklý temas noktasý sayýsýna sahip olan 

aksesuarlarla birleþtirmeyiniz, iþlev bozukluðu ortaya çýkabilir.
• Farklý üreticilerin flaþlarý ile birleþtirilmesi ekipmanýn bozulmasýna neden 

olabilir. AF540FGZ, AF360FGZ veya AF200FG kullanýlmasýný tavsiye 
etmekteyiz.

• Ýki veya daha çok harici flaþ kullanýldýðýnda ve kontrast-kontrol-senkron modu 
harici ana flaþ ünitesine ayarlandýðýnda, flaþ çýkýþ oraný 2 (ana ünite) : 1’dir 
(baðlý üniteler). Bir harici flaþ dahili flaþla birlikte kullanýldýðý zaman, flaþ çýkýþ 
oraný 2 (harici flaþ) : 1’dir (dahili flaþ).

• Çoklu harici flaþlar kullanýldýðýnda ya da dahili flaþla birlikte bir harici flaþ 
kullanýldýðýnda, flaþ kontrolü için P-TTL kullanýlýr.
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Not
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Bu bölümde, çekilen resimler için kayýt formatýnýn nasýl 
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Bir Dosya Formatý Ayarlama

Kaydedilen piksel sayýsýný E, J, P ve i arasýndan seçebilirsiniz. 
Piksel sayýsý ne kadar fazla olursa resim o kadar büyük olur ve dosya 
boyutu da o oranda büyür. Dosya boyutu, [JPEG Kalite Ayarý] ayarýna baðlý 
olarak da deðiþecektir. Fabrika ayarý E þeklindedir.

Yukarýdaki kaðýt boyutlarý, kaydedilen piksel bazýndaki ideal yazdýrma için 
referans olarak verilmiþtir. Çekilen fotoðrafýn ya da baskýsý alýnan resmin 
kalitesi; kalite seviyesi, pozlama kontrolü, yazýcýnýn çözünürlüðü ve pekçok 
diðer faktöre baðlýdýr.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [JPEG Piksel Ayarý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[JPEG Piksel Ayarý] ekraný belirir.

JPEG Kaydedilen Piksel Ayarý

Kaydedilen 
Piksel

Piksel Kaðýt Boyutu

E 4288×2848 14"×17" / A2 kaðýt

J 3936×2624 10"×12" / A3 kaðýt

P 3072×2048 8"×10" / A4 kaðýt

i 1728×1152 5"×7" / A5 kaðýt

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

JPEG Piksel Ayarı
4288x2848

OFFOFF
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3 Kaydedilen piksel sayýsýný 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

Kaydedilen piksel sayýsý deðiþtirildiði 
zaman, kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý 
ekranýn üst sað köþesinde belirir.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

Fotoðraf kalite seviyesini (sýkýþtýrma oraný) ayarlayabilirsiniz. Dosya 
boyutu [JPEG Piksel Ayarý] ayarýna göre de deðiþecektir. Fabrika ayarý 
C (En iyi) þeklindedir.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

[A Kayýt Modu 1] menüsünden de (s.93) ayarý deðiþtirebilirsiniz.

JPEG Kalite Seviyesi Ayarý

C En iyi
Fotoðraflar daha net olacak ancak dosya boyutu daha 
fazla olacaktýr.

D Daha iyi

E Ýyi
Fotoðraflar daha az net olacak ancak dosya boyutu daha 
az olacaktýr.

JPEG Piksel Ayarı
4288x2848

MENU

10M 6M 2M12M

128

İptal OKOK
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2 [JPEG Kalite Ayarý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[JPEG Kalite Ayarý] ekraný belirir.

3 Ýstenen kalite seviyesini seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Kalite seviyesi deðiþtirildiði zaman, 
bu kalite seviyesindeki kaydedilebilir 
fotoðraflarýn sayýsý ekranýn üst sað 
kýsmýnda belirir.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

[A Kayýt Modu 1] menüsünden de (s.93) ayarý deðiþtirebilirsiniz.

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

JPEG Kalite Ayarı

OFFOFF

MENU

128

OK OK

JPEG Kalite Ayarı

İptal
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Fotoðraf dosyalarýnýn formatýný ayarlayabilirsiniz.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Dosya Formatý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[Dosya Formatý] ekraný belirir.

Dosya Formatýnýn Ayarlanmasý

JPEG
JPEG formatýnda fotoðraflar çeker (varsayýlan ayar).
Kaydedilen piksel sayýsýný [JPEG Piksel Ayarý] kýsmýnda ve fotoðraf kalite 
seviyesini de [JPEG Kalite Ayarý] kýsmýnda deðiþtirebilirsiniz.

RAW

RAW formatý, iþlemden geçirilmeden kaydedilen CMOS sensör çýkýþ 
verisidir.
Beyaz Dengesi, Özel Fotoðraf ve Renk Aralýðý efektleri çekilen 
fotoðraflara uygulanmaz ancak bunlar mevcut orijinal bilgiler olarak 
kaydedilir. RAW Geliþtirme fonksiyonunu (s.269) kullanarak veya RAW 
verilerini bir bilgisayara aktardýktan sonra tedarik edilmiþ olan programý 
(PENTAX Digital Camera Utility 4) kullanarak geliþtirme iþlemi 
gerçekleþtirdiðiniz zaman, bu efektler olmaksýzýn JPEG fotoðraflarý 
oluþturabilirsiniz.

RAW+

Fotoðraflar hem RAW ve hem de JPEG formatýnda kaydedilir.
[Tek Tuþ Dosya Formatý] | düðmesine atandýðý zaman, dosya formatýný 
geçici olarak deðiþtirmek ve fotoðrafý her iki formatta kaydetmek üzere 
| düðmesine basabilirsiniz. (s.206)

Dijital Filtre, HDR Çekimi veya Ters Ýþlem ayarlandýðý zaman, dosya formatý 
[JPEG] olarak sabitlenir ve deðiþtirilemez. Dosya formatýný deðiþtirmek için, 
bu fonksiyonlarý kapatýnýz.

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

Dosya Formatı

OFFOFF
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3 Bir dosya formatý seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Dosya formatý deðiþtirildiði zaman, 
kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý ekranýn 
sað üst köþesinde belirir.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

RAW formatýnda fotoðraflar çektiðiniz zaman, 
[A Kayýt Modu 4] menüsündeki (s.94) [RAW 
Dosya Formatý] dahilinde PEF veya DNG 
formatýný seçebilirsiniz.

• [A Kayýt Modu 1] menüsünden de (s.93) ayarý deðiþtirebilirsiniz.
• Çekim modu, H (Sahne) dahilinde n (Iþýklandýrma), l (Gece Çekimi) 

veya Z (Gece HDR) olarak ayarlandýðýnda dosya formatý [JPEG] olarak 
sabitlenir.

RAW Dosya Formatýnýn Ayarlanmasý

PEF PENTAX’ýn orijinal RAW dosyasý formatý (varsayýlan ayar)

DNG
Adobe Systems tarafýndan tasarlanmýþ olan, genel amaçlý, herkese açýk 
RAW dosyasý formatý

MENU

128

OK

JPEG RAW+RAW

OK

Dosya Formatı

İptal

MENU

Yeşil Düğme
AF/AE-L Düğmesi
Hafıza

Renk Boşluğu
RAW Dosya Formatı

Shake Reduction
Giriş Odaksal Uzunluğu 35mm

sRGB
PEF

AF1

1 2 3 4

İptal OKOK

PEF
DNG
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Yeþil Düðme Fonksiyonunun 
Ayarlanmasý 

Aþaðýdaki fonksiyonlardan birini | düðmesine ayarlayabilir ve çekim 
esnasýnda düðmeye basarak basit bir þekilde fonksiyona eriþebilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 4] menüsünde [Yeþil Düðme] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Yeþil Düðme] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Yeþil Düðme Ayarlanmakta olan ayarlarý resetler. (varsayýlan ayar)

Özel Fotoðraf Özel Fotoðraf ayarlarýný belirler. (s.221)

Optik Ön-izleme Optik Ön Ýzlemeyi Görüntüler. (s.146)

Dijital Ön-izleme Dijital Ön Ýzlemeyi görüntüler. (s.146)

Dijital Filtre Dijital Filtreyi ayarlar. (s.162)

Ters Ýþlem Ters Ýþlemi ayarlar. (s.224)

Tek Tuþ Dosya 
Formatý

Dosya formatýný geçici olarak deðiþtirir. [Dosya Formatý] 
ayarýndan baðýmsýz þekilde, fotoðrafý eþ zamanlý olarak hem 
JPEG ve hem de RAW formatýnda kaydeder. Ayarýn 
yalnýzca bir fotoðrafa uygulanýp uygulanmayacaðýný 
ayarlayabilir ve | düðmesine basýldýðý zaman hangi dosya 
formatýnýn seçileceðini ayarlayabilirsiniz. (s.206)

MENU

P LINE
P SHIFT

Yeşil Düğme

M Modunda İşlem
Yeşil Düğme

Programda e-kadran
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3 | düðmesine atamak üzere bir 
fonksiyon seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

4 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

[Tek Tuþ Dosya Formatý] | düðmesine atandýðý zaman, iþlev ayarlarýný 
belirleyiniz.

1 “Yeþil Düðme Fonksiyonunun Ayarlanmasý” 3. 
Adýmda [Tek Tuþ Dosya Formatý] seçiniz.

2 [Çekimden sonra iptal et] seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 O veya P seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

Tek Tuþla Dosya Formatýnýn Ayarlanmasý

O
Bir resim çekildikten sonra kayýt formatý orijinal dosya formatýna 
döner. (varsayýlan ayar).

P

Aþaðýdaki iþlemler uygulandýðý zaman ayar iptal edilir.
- | düðmesine tekrar basýldýðýnda
- Q düðmesine veya 3 düðmesine basýldýðýnda
- ana düðme kapatýldýðýnda
- mod kadraný çevrildiðinde

Yeşil Düğme

MENU İptal OKOK

Özel Fotoğraf
Optik Ön-izleme
Dijital Ön-izleme

Yeşil Düğme

Ters İşlem
Tek Tuş Dosya FormatıRAW

Dijital Filtre

Yeşil Düğme

Çekimden sonra iptal et
Tek Tuş Dosya Formatı

JPEG
RAW
RAW+

RAW+
RAW+
RAW+

MENU

RAW
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4 Bir dosya formatý seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

Sol taraf [Dosya Formatý] ayarý ve sað taraf | düðmesine basýldýðýndaki 
dosya formatýdýr.

5 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve | düðmesine basýldýðý zaman 
bir dosya formatý seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

7 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Yeşil Düğme

Çekimden sonra iptal et
Tek Tuş Dosya Formatı

JPEG
RAW
RAW+

RAW+
RAW+
RAW+

RAW

MENU İptal OKOK

JPEG
RAW
RAW+
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Beyaz Dengesi Ayarý

Beyaz dengesi, beyaz nesnenin beyaz olarak belirmesi üzere bir 
fotoðrafýn renklerinin ayarlanmasý için kullanýlan bir iþlevdir. Eðer beyaz 
dengesi, F (Otomatik) olarak ayarlý halde iken çekilen resimlerin renk 
dengesinden memnun deðilseniz beyaz dengesini ayarlayýnýz veya 
fotoðraflarýnýza yaratýcý bir efekt ekleyiniz.

*1 Yukarýda gösterilen renk sýcaklýklarý (K) tahminidir. Bunlar hassas renkleri göstermez.
*2 CTE= Renk Isýsý Artýrma.

Seçenek Ayarlar Renk Isýsý *1

F Otomatik
Beyaz dengesini otomatik biçimde 
ayarlar. (varsayýlan ayar)

Yaklaþýk 
4.000 ila 8.000K

G Gün ýþýðý
Güneþ ýþýðýnda fotoðraf çekilirken 
kullanmak içindir.

Yaklaþýk 5.200K

H Gölge
Dýþarýda gölgede fotoðraf çekilirken 
kullanmak içindir. Bir resimdeki mavimsi 
renk tonlarý azaltýlýr.

Yaklaþýk 8.000K

^ Bulutlu
Bulutlu günlerde fotoðraf çekilirken 
kullanmak içindir.

Yaklaþýk 6.000K

J Floresan Iþýk

Floresan ýþýk altýnda fotoðraf çekilirken 
kullanmak içindir. Floresan ýþýk türünü 
seçiniz.

D Floresan Iþýk Gündüz Rengi
N Floresan Iþýk Gündüz Beyazý
W Floresan Iþýk Soðuk Beyaz
L Floresan Iþýk Sýcak Beyaz

Yaklaþýk 6.500K
Yaklaþýk 5.000K
Yaklaþýk 4.200K
Yaklaþýk 3.000K

I
Tungsten 
Iþýðý

Poz ýþýklarý veya tungsten ýþýk altýnda 
fotoðraf çekildiðinde kullaným içindir. Bir 
resimdeki kýrmýzýmsý renk tonlarý azaltýlýr.

Yaklaþýk 2.850K

L Flaþ
Dahili flaþ kullanýlarak fotoðraf çekilirken 
kullanmak içindir.

Yaklaþýk 5.400K

CTE *2
Bunu resimdeki ýþýk kaynaðýnýn renk 
tonunu muhafaza etmek ve 
güçlendirmek için kullanýnýz.

–

K Manuel

Beyaz nesnelerin nötr beyaz olarak 
belirmesi için ýþýklandýrmaya göre beyaz 
dengesini manuel olarak ayarlamak 
üzere bunu kullanýnýz.

–
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1 Mod kadranýný e, K, b, c veya a olarak ayarlayýnýz.

2 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (4) basýnýz.

[Beyaz Dengesi] ekraný belirir.

Kamera açýldýktan sonra, en son çekilmiþ olan fotoðraf arka zeminde 
görüntülenir.

3 Beyaz dengesini seçmek için 
dört-yollu düðmeye (23) 
basýnýz.

Mevcut iþlemler

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Çekim modu Resim moduna veya H (Sahne) moduna ayarlandýðýnda veya 
Ters Ýþlem seçildiðinde beyaz dengesi F olarak sabitlenir.

mc düðmesi Uygulanmýþ olan ayarla arka plan fotoðrafýný 
ön izlemek için Dijital Ön Ýzlemeyi kullanýnýz.

M düðmesi Arka plan fotoðrafýný kaydeder. [Farklý kaydet] 
seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir flaþ patladýðý zaman ýþýk kaynaðý deðiþtiðinden dolayý, flaþ patladýðýnda 
geçerli olacak beyaz dengesini ayarlayabilirsiniz. [A Özel Ayar 2] menüsü 
(s.95) [12. Flaþ Kullanýldýðýnda BD] kýsmýnda [Otomatik Beyaz Dengesi], 
[Deðiþtirilmemiþ] veya [Flaþ] seçiniz.

Beyaz Dengesi

MENU

CTE
INFO

Otomatik

İptal Kontrol et OKOK
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Renk Isýsý
Renk ýsýsý yükseldikçe ýþýk rengi maviye doðru ve renk ýsýsý düþtükçe 
kýrmýzýya doðru kayar. Renk ýsýsý, ýþýk rengindeki bu deðiþikliði kesin 
ýsý terimleri ile tanýmlar (K: Kelvin). Bu kamera, çeþitli ýþýklandýrma 
koþullarý altýnda doðal renklerle resimler alýnabilmesi için beyaz 
dengesini ayarlama yeteneðine sahiptir.

Kýrmýzý boya Mavi boya
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Resim çekerken ýþýk kaynaðýna baðlý olarak beyaz dengesini 
ayarlayabilirsiniz. Manuel beyaz dengesi ile, kamerayla saðlanmýþ olan 
beyaz dengesi ön ayarlý deðerleri ile hassas þekilde ayarlanamayan ince 
renk tonlarýný kamera saklayabilir. Bu, çevre ortamý için optimum beyaz 
dengesi saðlar.

1 s.209 dahilinde 3. Adýmda K 
seçiniz ve dört-yollu düðmeye 
(5) basýnýz.

2 Iþýk altýnda beyaz dengesini ölçmek için, vizör üzerinde 
beyaz yapraklý bir kaðýdý tam olarak görüntüleyiniz veya 
nesne olarak beyaz bir alan seçiniz.

3 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Deklanþör düðmesine basýlamadýðýnda odak modu mandalýný 
\ kýsmýna getiriniz.

Ölçme aralýðýný seçmek için ekran belirir.

4 Tam ekraný seçmek için e-kadraný 
veya ölçme mesafesi için spot 
alanýný kullanýnýz.

Beyaz Dengesinin Manuel Olarak Ayarlanmasý

MENU

CTE

İptal Kontrol et OKOK

Beyaz Dengesi
Manuel

OKMENU İptal OK
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5 Bir spot alaný seçildiði zaman, 
çerçeveyi ölçmek istediðiniz 
konuma kaydýrmak için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

Ölçme tamamlandýðý zaman beyaz 
dengesi ince ayar ekraný belirir. Gerekli 
olduðu gibi beyaz dengesini ayarlayýnýz. 
(s.213)

7 4 düðmesine basýnýz.

Kamera [Beyaz Dengesi] ekranýna döner.

8 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

• Beyaz dengesini ayarlamak üzere deklanþör düðmesine basýldýðýnda hiçbir 
fotoðraf kaydedilmez.

• Ölçme baþarýsýz olduðu zaman [Ýþlem düzgün bir biçimde sonlandýrýlamadý] 
mesajý belirir. Beyaz dengesini yeniden ölçek üzere görüntülendiði esnada 
4 düðmesine basýnýz.

• Eðer resim aþýrý yüksek ya da düþük pozlanýrsa, beyaz dengesi 
ayarlanamayabilir. Bu durumda, beyaz dengesini ayarlamadan önce, 
pozlamayý doðru seviyeye ayarlayýnýz.

• Mod kadraný C (Film) olarak ayarlandýðýnda, beyaz dengesi ölçülemez. 
Bir film kaydetmeden önce, beyaz dengesini C haricindeki herhangi 
bir çekim moduna ayarlayýnýz.

MENU OKİptal OK

OKMENU

SHUTTER
GG

BB AAA

MM

±0 ±0

±0 INFO
İptal Kontrol et

Manuel

Ayarla

OK

Beyaz Dengesi
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Beyaz dengesi ayarýný ince ayara tabi tutabilirsiniz.

1 s.209 3. Adýmýnda istenen ayarý gerçekleþtiriniz.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Ýnce ayar ekraný belirir.

3 Beyaz dengesini ince ayara tabi 
tutunuz.

G-M ve B-A eksenlerinde yedi seviye 
(225 kalýp) mevcuttur.

Mevcut iþlemler

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera [Beyaz Dengesi] ekranýna döner.

5 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

Beyaz Dengesi Ýnce Ayarý

Dört-yollu düðme (23) Yeþil (G) ve macenta (M) arasýndaki 
renklerin tonunu ayarlar.

Dört-yollu düðme (45) Mavi (B) ve kehribar (A) arasýndaki 
renklerin tonunu ayarlar.

| düðmesi Ayar deðerini resetler. (Yalnýzca [A Kayýt 
Modu 4] menüsü (s.205) [Yeþil Düðme] 
dahilindeki [Yeþil Düðme] | düðme olarak 
ayarlandýðýnda mevcuttur.)

K olarak ayarlandýðýnda, beyaz dengesi, deklanþöre tam olarak basýlarak 
da ölçülebilir (bir filmin kaydedilmesi hariç olmak üzere).

Gölge

MENU

GG

BB AAA

MM

G1 ±0

±0
İptal Kontrol et OKOK
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Kullanýlmak üzere bir renk alanýný seçebilirsiniz.

[A Kayýt Modu 4] menüsünde (s.94) [Renk 
Boþluðu] kýsmýný ayarlayýnýz.

Renk Aralýðýnýn Ayarlanmasý

sRGB sRGB renk aralýðýný ayarlar. (varsayýlan ayar)

AdobeRGB AdobeRGB renk aralýðýný ayarlar.

Dosya isimlendirme sistemi, aþaðýda gösterildiði gibi, renk alanýna baðlý olarak 
deðiþir.

sRGB için: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB için: _IGPxxxx.JPG

“xxxx” dosya numarasýný gösterir. Bu dört basamaklý ardýþýk bir sayý olarak 
görüntülenir. (s.290)

MENU
35mm

sRGB
PEF

AF1

1 2 3 4

İptal OKOK

Yeşil Düğme
AF/AE-L Düğmesi
Hafıza

Renk Boşluğu
RAW Dosya Formatı

Shake Reduction
Giriş Odaksal Uzunluğu

sRGB
AdobeRGB

Renk Alaný
Dijital kameralar, monitörler ve yazýcýlar gibi çeþitli giriþ/çýkýþ cihazlarý 
için renk daðýlýmý farklýdýr. Bu renk daðýlýmý Renk Aralýðý olarak 
adlandýrýlýr.
Farklý cihazlarda farklý renk aralýklarý oluþturulmasý için standart renk 
aralýklarý sunulmuþtur. Bu kamera sRGB ve AdobeRGB’yi destekler.
sRGB genelllikle bir bilgisayar gibi cihazlar için kullanýlýr.
AdobeRGB, sRGB’den daha geniþ bir renk aralýðýný kapsar 
ve endüstriyel baský iþlemleri gibi daha mesleki kullanýmlar içindir.
sRGB uyumlu bir cihazdan çýkýþ alýndýðýnda AdobeRGB’de 
oluþturulan bir fotoðraf sRGB’de oluþturulan bir fotoðraftan daha 
parlak belirebilir.
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Fotoðraflarýn Düzeltilmesi

Resim çekerken kamera ve objektif özellikleri otomatik olarak ayarlanabilir.

Parlaklýðý ayarlar ve aþýrý pozlanmýþ ve düþük pozlanmýþ alanlarýn 
oluþumunu azaltýr.

Dinamik menzili geniþletir ve CMOS sensörle daha geniþ bir dereceleme 
ifadesine imkan vererek, yüksek pozlanmýþ alanlarýn oluþumunu azaltýr.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Vurgu Telafisi] seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

[Vurgu Telafisi] ekraný belirir.

3 [Kapalý] veya [Açýk] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

Parlaklýðýn Ayarlanmasý

Vurgu Telafisi

• [Vurgu Telafisi] [Açýk] olarak ayarlandýðýnda, minimum hassasiyet ISO 400 
olarak belirlenir. Eðer [A Özel Ayar 1] menüsündeki (s.95) [3. Geniþletilmiþ 
Hassasiyet] [Açýk] olarak ayarlanýrsa, hassasiyet ISO 200 olarak belirlenir.

• Çekim modu, H (Sahne) modunun n (Iþýklandýrma) veya l (Gece Çekimi) 
seçeneklerine ayarlandýðýnda, [Vurgu Telafisi] [Açýk] olarak sabitlenir.

MENU

DRDR
200200

OK OK

Vurgu Telafisi

İptal

Kapalı
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Dinamik menzili geniþletir ve CMOS sensörle daha geniþ bir dereceleme 
ifadesine imkan vererek, düþük pozlanmýþ alanlarýn oluþumunu azaltýr.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Gölge Telafisi] seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

[Gölge Telafisi] ekraný belirir.

3 [Kapalý], [Düþük], [Orta] veya 
[Yüksek] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.
Kamera kontrol paneline döner.

Gölge Telafisi

[A Kayýt Modu 3] menüsü (s.94) [D-Menzil Ayarý] altýnda da Vurgu Telafisi 
ve Gölge Telafisini ayarlayabilirsiniz.

MENU OK OK

Gölge Telafisi

İptal

Kapalı
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Yüksek dinamik menzilde fotoðraf çekmeye imkan verir. Bunlarla tek bir 
kompozit fotoðraf oluþturmak üzere üç kare (-3EV düþük pozlanmýþ, 
standart (uygun pozlama) ve +3EV aþýrý pozlanmýþ) çeker.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [YDM Çekimi] seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

[YDM Çekimi] ekraný belirir.

3 [Kapalý], [Auto], [Standart], 
[Güçlü1], [Güçlü2] veya [Güçlü3] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

HDR Çekimi

• HDR Çekimi aþaðýdaki koþullarda mevcut deðildir.
- dosya formatý [RAW] veya [RAW+] olarak ayarlandýðýnda ([JPEG] olarak 

sabitlenir)
- obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda

• HDR Çekimi ayarlandýðý zaman, aþaðýdaki fonksiyonlar mevcut deðildir.
- Sürekli Çekim, Pozlama Parantezleme, Aralýklý Çekim veya Çoklu-pozlama
- a (Flaþ KAPALI) haricindeki flaþ modlarý
- Dijital Filtre veya Ters Ýþlem (En son seçilen fonksiyon kullanýlýr)

• HDR Çekimi esnasýnda, tek bir fotoðraf oluþturmak üzere pek çok fotoðraf 
birleþtirilir, bundan dolayý bir fotoðrafýn kaydedilmesi zaman alacaktýr.

YDM Çekimi

MENU

Kapalı

HDRHDR
AUTOAUTO

HDRHDR
OFFOFF HDRHDR HDRHDR HDRHDR HDRHDR

İptal OKOK
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4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

• HDR Çekimi esnasýnda, bir fotoðraf kaydedilirken 3 düðmesine 
basýlmasý, iþlemi iptal eder ve fotoðrafý standart bir resim olarak kaydeder.

• Çekim modu, H (Sahne) modunun Z (Gece HDR) seçeneðine 
ayarlandýðýnda, HDR Çekimi [Auto] olarak sabitlenir ve [Otomatik Hizala] 
ise O (Açýk) þeklinde ayarlanýr.

• [A Kayýt Modu 2] menüsünden (s.93) 
[YDM Çekimi] ayarýný 
gerçekleþtirebilirsiniz. Eðer menüyü 
kullanýrsanýz, [Otomatik Hizala] ayarýný 
da belirleyebilirsiniz.

• [Shake Reduction] ve [Otomatik Hizala] ayarýnýn her ikisi açýk þeklinde 
belirlendiðinde, aþaðýdaki noktalarla ilgili olarak dikkatli olunuz.
- Üç fotoðraf çekildiði esnada resmin kompozisyonunun deðiþmemesi için 

kamerayý sýký bir þekilde tuttuðunuzdan emin olunuz. Eðer üç resim 
arasýnda kompozisyon olarak büyük bir farklýlýk mevcutsa, [Otomatik 
Hizala] mümkün olamayabilir.

- HDR Çekimi ile çekilen fotoðraflar, kamera sarsýlmasýna ve bulanýklýða yol 
açabilir. Daha yüksek bir obtüratör hýzý ve daha yüksek bir ISO hassasiyeti 
ayarladýðýnýzdan emin olunuz.

- ISO hassasiyeti AUTO olarak belirlendiðinde, hassasiyet kolaylýkla 
normalden daha yükseðe çýkartýlabilir.

- Odak uzunluðu 100 mm’den daha fazla olan objektifler için [Otomatik Hizala] 
mümkün olamayabilir.

- Tüm nesne kareli ise veya tekdüze bir yüzeye sahipse, [Otomatik Hizala] 
mümkün olamayabilir.

YDM Çekimi

MENU

Otomatik Hizala
YDM Çekimi HDRHDR

AUTOAUTO

P

Shake Reduction ayarýndan 
baðýmsýz olarak Shake 
Reduction’ý kullanmaz. 
(varsayýlan ayar)

O
Shake Reduction ayarýna baðlý 
olarak Shake Reduction’ý açar 
veya kapatýr.
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Objektif özelliklerinden dolayý ortaya çýkan bozulmalarý ve yan kromatik 
sapmalarý azaltýr.

Bozulma

Bozulma, fotoðrafýn ortasýnýn þiþmiþ olarak (fýçý bozulmasý) veya 
patlatýlmýþ olarak (iðne yastýðý bozulmasý) belirdiði duruma verilen 
isimdir. Bozulma çoklukla bir zoom objektif veya küçük çaplý bir objektif 
kullanýldýðýnda oluþur ve fotoðraftaki düz duvarlar veya ufuk eðilmiþ 
olarak belirir.

Yan kromatik sapma

Yan kromatik sapma, fotoðrafýn büyütülmesinin bir resmin çekilmiþ 
olduðu zamandaki renklerine (ýþýðýn dalga boylarý) göre deðiþtiði 
ve bulanýk bir görüntüye yol açtýðý duruma verilen isimdir. Daha kýsa 
odak uzunluklarýnda kromatik sapma daha kolaylýkla oluþmaktadýr.

Objektif Düzeltme

Ýðne yastýðý bozulmasý Fýçý bozulmasý
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1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Bozulma Telafisi] veya [Yan-Kromik-Spma Ayar] seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (2345) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

[Bozulma Telafisi] veya [Yan-Kromik-Spma Ayar] ekraný belirir.

3 [Kapalý] veya [Açýk] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

• Düzeltmeler yalnýzca bir DA, DA L, D FA veya FA objektifler (s.322) 
kullanýlarak yapýlabilir. Uyumlu olmayan bir objektif takýldýðýnda [Bozulma 
Telafisi] ve [Yan-Kromik-Spma Ayar] seçilemez.

• Bir DA FISH-EYE 10-17mm kullanýldýðýnda [Bozulma Telafisi] devredýþý kalýr.
• Bir yakýn plan halkasý veya kamera ve objektif arasýna yerleþtirilen arka 

dönüþtürücü gibi bir aksesuar kullanýldýðýnda Objektif Düzeltme fonksiyonu 
devredýþý kalýr.

• Sürekli çekim için çekim hýzý, Objektif Düzeltme fonksiyonu etkin hale 
getirildiði zaman daha yavaþ olabilir.

• Objektif Düzeltme fonksiyonunun etkileri bazý durumlarda çekim koþullarýna 
veya diðer faktörlere baðlý olarak zorlukla gözlenebilir.

• Uyumlu bir objektif takýldýðýnda ve dosya formatý [RAW] veya [RAW+] olarak 
ayarlandýðýnda, düzeltme bilgileri bir RAW dosyasý parametresi olarak 
kaydedilir ve RAW fotoðraflarý geliþtirirken bunu [Açýk] veya [Kapalý] olarak 
seçebilirsiniz. (s.272)

• [A Kayýt Modu 3] menüsü (s.94) [Objektif Telafisi] dahilinde [Bozulma 
Telafisi] ve [Yan-Kromik-Spma Ayar] ayarlarýný da belirleyebilirsiniz.

MENU OK OK

Bozulma Telafisi

İptal

Kapalı
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Fotoðraf Tonunun Ayarlanmasý

Çekim modu e (Program), K (Hassasiyet Önceliði), b (Obtüratör 
Önceliði), c (Açýklýk Önceliði) veya a (Manuel) olarak ayarlandýðýnda, 
çekim öncesinde fotoðraf tonunu ayarlayabilirsiniz.
Fotoðraf rötuþ tonu için dokuz mod arasýndan seçim yapabilirsiniz: 
Parlak (varsayýlan ayar), Doðal, Portre, Manzara, Canlý, Yumuþak, 
Aðartmasýz Pozitif, Evrilir Film ve Monokrom. Fotoðraf Tonu için aþaðýdaki 
parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Özel Fotoðraf Ayarý

Parametre Ayarlar
Deðerlerin 

Ayarlanmasý

Doygunluk
Renk doygunluðunu ayarlar.
• [Evrilir Film] veya [Monokrom] 

seçildiðinde mevcut deðildir.
-4 ila +4

Renk
Rengi ayarlar.
• [Aðartmasýz Pozitif], [Evrilir Film] veya 

[Monokrom] seçildiðinde mevcut deðildir.
-4 ila +4

Yük./Düþ. 
Tuþ Ayarý

Fotoðrafýn parlaklýðýný deðiþtirir.
• [Evrilir Film] seçildiðinde mevcut deðildir.

-4 ila +4

Kontrast
Fotoðraf kontrastýný ayarlar.
• [Evrilir Film] seçildiðinde mevcut deðildir.

-4 ila +4

Keskinlik

Fotoðrafýn ana çizgilerinin keskinliðini 
ayarlar. Fotoðraf ana çizgilerini daha ince 
ve daha keskin hale getiren [Ýnce 
Keskinlik] ayarýna geçiþ yapabilirsiniz. 
Çekim modu C (Film) olarak 
ayarlandýðýnda mevcut deðildir.

-4 ila +4

Filtre Efekti

Bir S&B renk filtresi kullanýlmýþçasýna 
görünen kontrastý deðiþtirir. Renk filtresini 
ayarlayýn.
• Yalnýzca [Monokrom] seçildiðinde 

mevcuttur.

Hiçbiri/Yeþil/Sarý/
Turuncu/Kýrmýzý/
Magenta/Mavi/Deniz 
Mavisi/Kýzýlötesi 
Filtresi

Tonlama

[Aðartmasýz Pozitif] için bir renk tonu 
ayarlar.
[Monokrom] için soðuk ton ayarý (- yönü) 
ve sýcak ton ayarý (+ yönü) seviyesini 
ayarlar.
• Yalnýzca [Aðartmasýz Pozitif] veya 

[Monokrom] seçildiðinde mevcuttur.

Aðartmasýz Pozitif: 
Kapalý/Yeþil/Sarý/
Turuncu/Kýrmýzý/
Magenta/Mor/Mavi/
Deniz Mavisi
Monokrom: –4 ila +4
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1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Özel Fotoðraf] seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir özel fotoðraf seçimi ile ilgili ekran belirir.

Kamera açýldýktan sonra, en son çekilmiþ olan fotoðraf arka zeminde 
görüntülenir.

3 Bir fotoðraf rötuþ tonu seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

4 Deðiþtirmek istediðiniz bir 
parametreyi seçmek için dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.

Ters Ýþlem ayarlandýðý zaman, fotoðraf rötuþ tonu [Parlak] olarak sabitlenir 
ve parametreler sabitlenemez.

MENU

R

Y

G
C

B

M

R

Y

G
C

B

M

FFINFO
OK OK

ParlakParlak

İptal Kontrol et

PortrePortre

Kontrol etMENU

R

Y

B

M

R

Y

B

M

FFINFO

CC
GG

İptal OKOK
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5 Dört-yollu düðmeyi (45) kullanarak ayarý deðiþtiriniz.

Arka zemin fotoðrafý, ayarlara baðlý olarak deðiþir.

Doygunluðu ve renk tonunu radar grafiði ile görsel olarak gözden 
geçirebilirsiniz.

Mevcut iþlemler

6 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

E-kadran [Keskinlik] ve [Ýnce Keskinlik] arasýnda geçiþ yapýlýr. 
[Ýnce Keskinlik] olarak ayarlandýðýnda, fotoðraf dýþ 
çizgileri daha fazla ayrýntý ile çekilebilir.

| düðmesi Ayarlanan deðeri resetler. (Yalnýzca [A Kayýt Modu 4] 
menüsü (s.205) [Yeþil Düðme] dahilindeki [Yeþil 
Düðme] | düðme olarak ayarlandýðýnda mevcuttur.)

mc düðmesi Uygulanmýþ olan ayarla arka plan fotoðrafýný ön izlemek 
için Dijital Ön Ýzlemeyi kullanýnýz.

M düðmesi Arka plan fotoðrafýný kaydeder. [Farklý kaydet] seçiniz 
ve 4 düðmesine basýnýz. (Live View esnasýnda 
kullanýlamaz.)

Ayarlarý [A Kayýt Modu 1] menüsü (s.93) üzerinden de deðiþtirebilirsiniz.
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Ters iþlem, farklý renkler ve kontrasta sahip bir fotoðraf oluþturmak için, 
bir filmi yanlýþ türdeki kimyasal maddelerle kasýtlý bir þekilde iþlemden 
geçirmeye verilen addýr. Bu kamera, dahili olarak gerçekleþtirilen dijital 
ters iþlem özelliðine sahiptir.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

Çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda [A Kayýt Modu 3] 
menüsünün [Film] ayarýný seçiniz. (s.171)

2 [Ters Ýþlem] seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

[Ters Ýþlem] ekraný belirir.

3 [Kapalý], [Ön Ayar 1-3], [Rastgele] 
veya [Favori 1-3] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz.

Ters Ýþlem Ayarý

• Ters Ýþlem aþaðýdaki koþullarda mevcut deðildir.
- çekim modu, H (Sahne) modunun Z (Gece HDR) seçeneðine 

ayarlandýðýnda
- dosya formatý [RAW] veya [RAW+] olarak ayarlandýðýnda ([JPEG] olarak 

sabitlenir)
• Ters Ýþlem ayarlandýðý zaman, aþaðýdaki fonksiyonlar mevcut deðildir.

- Çoklu-pozlama
- HDR Çekimi (En son seçilmiþ olan fonksiyon kullanýlýr)
- Beyaz Dengesi ve Özel Fotoðraf Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi

Filmler için Ters Ýþlem kullanýlýrken, mod kadranýný C (Film) olarak ayarlayýnýz.

MENU

Ters İşlem
Kapalı

OFFOFF

11 22 33

11 3322

İptal OKOK
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4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

Ters iþlem fonksiyonunun sonucu, her resim çekildiðinde farklýlýk gösterir. 
Eðer sevdiðiniz bir ters iþleme tabi tutulmuþ resim çekebiliyorsanýz, bu 
fotoðrafta kullanýlmýþ olan Ters Ýþlem ayarlarýný kaydedebilirsiniz. Resimler 
ve filmler için 3’e kadar Ters Ýþlem ayarý kaydedilebilir.

1 [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Ters Ýþlem] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Ters Ýþlem] ekraný belirir.

2 [Ayarlarý Kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve dört-yollu düðmeye 
(5) basýnýz.

Kamera, en son çekilen fotoðraftan 
baþlayarak ters iþleme tabi tutulmuþ 
fotoðraflarý arayacaktýr. (Arama 
esnasýnda bir kum saati görüntülenir.) 
Ters iþleme tabi tutulmuþ bir fotoðraf bulunduðunda, ayarlarýn 
kaydedilmesi ile ilgili ekran belirir.

Eðer ters iþleme tabi tutulmuþ hiçbir fotoðraf yoksa, [Çapraz iþlenen 
fotoðraf yok] mesajý belirir.

Ayarý [A Kayýt Modu 2] menüsü (s.93) üzerinden de deðiþtirebilirsiniz.

Çekilmiþ Olan Bir Fotoðrafýn Ters Ýþlem Ayarýný Kaydetme

Filmler için Ters Ýþlem ayarýný kaydetmek için, mod kadraný C (Film) film olarak 
ayarlý iken [A Kayýt Modu 3] menüsündeki [Film] dahilinde ayar 
gerçekleþtiriniz.

Ters İşlem
Ters İşlem

MENU

Ayarları Kaydet
OFFOFF
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3 Ters iþleme tabi tutulmuþ bir 
fotoðraf seçmek için e-kadraný 
kullanýnýz.

4 [Favori 1 Olarak Kaydet], [Favori 2 Olarak Kaydet] veya 
[Favori 3 Olarak Kaydet] seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraf için ilgili ayarlar [Favori 1-3] içerisine kaydedilir.

5 Kaydý bitirmek üzere 3 düðmesine iki kere basýnýz.

100-0001100-000111

MENU

Favori 3 Olarak Kaydet
Favori 2 Olarak Kaydet
Favori 1 Olarak Kaydet

Bu fotoğrafın Çapraz İşlemeBu fotoğrafın Çapraz İşleme
ayarlarını kaydederayarlarını kaydeder

İptal OKOK
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7 Oynatým Fonksiyonlarý

Bu bölümde, Oynatým modunda çeþitli oynatým 
fonksiyonlarýnýn nasýl kullanýlacaðý anlatýlmaktadýr.

Oynatým Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý ................228

Oynatým Ekran Metodunun Ayarlanmasý .........231

Fotoðraflarýn Büyütülmesi ................................232

Birden Çok Fotoðrafýn Görüntülenmesi ..........233

Fotoðraflarýn Sürekli Þekilde Oynatýmý ............241

Fotoðraflarýn Döndürülmesi ..............................244

Çoklu Fotoðraf Silme .........................................245

Fotoðraflarýn Slinmeye Karþý Korunmasý 
(Koruma) .............................................................249

Kameranýn bir AV Cihazýna Baðlanmasý ..........251

Diðer Cihazlarla Fotoðraf Verisi Deðiþimi ........253
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Oynatým Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý

Oynatým modu paletinde veya [Q Oynatým] menüsünde fotoðraflarýn 
görüntülenmesi ile ilgili ayarlarý gerçekleþtirin.

Oynatým modu paletini görüntülemek için, 
Oynatým modunda iken dört-yollu düðmeye 
(3) basýnýz.
Bir film duraklatýldýðýnda bile oynatým modu 
paletini görüntüleyebilirsiniz.

Menüleri nasýl kullanýlacaðý ile ilgili ayrýntýlar için, bkz “Menülerin Kullanýmý” 
(s.41).

Oynatým Modu Paleti Ayar Ögeleri

Seçenek Fonksiyon Sayfa

s Fotoðraf Döndürme *1 Fotoðraf döndürülür. s.244

D Dijital Filtre *1
Fotoðraflarýn renk tonunu deðiþtirir, 
yumuþatma veya inceltme efektleri katar 
veya parlaklýðý ayarlar.

s.263

n Yeniden Boyutla *1 *2
Çekilen fotoðrafýn kaydedilen piksel sayýsý 
ve kalite seviyesini deðiþtirir ve bunu yeni 
bir dosya olarak kaydeder.

s.260

o Kýrpma *1 Resmin yalnýzca istenen alanýný keser ve 
bunu yeni bir fotoðraf olarak kaydeder.

s.261

Z Koruma Kazara silinmeye karþý fotoðraflarý korur. s.249

Çıkış

Fotoğraf Döndürme

Çekilen fot. döndürür.

MENU

TV veya cihazlarda fot.
oynatımı için kullanışlıdır

OKOK
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*1 Bir film görüntülendiðinde bu gerçekleþtirilemez.
*2 Bir RAW fotoðrafý görüntülenirken bu gerçekleþtirilemez.
*3 Bu yalnýzca bir film görüntülendiðinde gerçekleþtirilebilir.

u Slayt gösterimi Fotoðraflarý ardý ardýna oynatýr. s.242

p Ýndeks
Birkaç kayýtlý fotoðrafý biraraya getirir ve 
bunlarla yeni bir fotoðraf oluþturur.

s.237

h RAW Geliþtirme *1 RAW fotoðraflarýný JPEG formatýna 
dönüþtürür.

s.269

[ Film Düzenleme *3 Bir filmi böler ve bundan segmentler çýkarýr. s.177

r DPOF *1 *2 DPOF ayarlarýný belirler. s.295

g
Fotoðraf 
Karþýlaþtýrma *1 Ýki fotoðrafý yan yana görüntüler. s.236

i IrSimple
Kýzýlötesi iletim yoluyla verileri gönderir 
veya alýr.

s.253

j Fotoðraf Düellosu
Bu fotoðraf düellosu oyununda, W 
kamerasý olan diðerleriyle fotoðraflar 
yarýþtýrýlabilir.

s.256

Seçenek Fonksiyon Sayfa
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[Q Oynatým] menüsünde aþaðýdaki 
ayarþarý gerçekleþtirebilirsiniz.
[Q Oynatým 1] menüsünü görüntülemek 
için Oynatým modunda dört-yollu düðmeye 
(3) basýnýz.

Oynatým Menüsü Ayar Ögeleri

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa

Q1

Slayt gösterimi
Fotoðraflarý ardý ardýna oynatýr. Slayt 
gösteriminde fotoðraflarýn nasýl 
görüntüleneceðini ayarlayabilirsiniz.

s.241

Hýzlý Zoom
Fotoðraflarýn büyütülmesinde baþlangýç 
büyütmesini ayarlar.

s.231
Parlak/Koyu Alan

Oynatým esnasýnda Parlak/Karanlýk Alan 
uyarýsýnýn görüntülenip 
görüntülenmeyeceðini ayarlar.

Otomatik Döndürme
Kamera dikey þekilde tutularak çekilen 
fotoðraflarýn oynatým esnasýnda 
döndürülüp döndürülmeyeceðini belirler.

IrSimple
Kýzýlötesi iletim ayarlarýný belirler ve 
kýzýlötesi iletim yolyula verileri gönderir 
veya alýr.

s.253

Tüm Fotoðraflarý Sil Bir seferde tüm fotoðraflarý silebilirsiniz. s.247
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Oynatým Ekran Metodunun 
Ayarlanmasý

Fotoðraflarýn büyütülmesi esnasýnda baþlangýç büyütmesini, Parlak/
Karanlýk Alan uyarýsýnýn görüntülenip görüntülenmeyeceðini ve kamera 
dikey þekilde tutularak çekilen fotoðraflarýn Oynatým esnasýnda otomatik 
olarak döndürülüp döndürülmeyeceðini ayarlayabilirsiniz.

1 [Q Oynatým 1] menüsünde [Hýzlý Zoom] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

2 Büyütmeyi seçmek üzere dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz ve 
4 düðmesine basýnýz.

[Kapalý] (varsayýlan ayar), [×2], [×4], [×8] 
veya [×16] arasýndan seçim yapýnýz.

3  [Parlak/Koyu Alan] seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve O veya P seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

4  [Otomatik Döndürme] seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve O veya P seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

5 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

O
Oynatým esnasýnda, [A Özel Ayar 3] menüsündeki (s.96) [18. Döndürme 
Bilgisi Kaydetme] [Açýk] olarak ayarlandýðýnda döndürme bilgisi temel 
alýnarak fotoðraf otomatik bir þekilde döndürülür. (varsayýlan ayar)

P Fotoðraf oynatým esnasýnda otomatik olarak döndürülmez.

MENU

1

Slayt gösterimi
Hızlı Zoom
Parlak/Koyu Alan
Otomatik Döndürme
IrSimple
Tüm Fotoğrafları Sil

İptal OKOK

2
4
8
16

Kapalı

Slayt gösterimi
Hızlı Zoom
Parlak/Koyu Alan
Otomatik Döndürme
IrSimple
Tüm Fotoğrafları Sil

ÇıkışMENU

Kapalı

1
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Fotoðraflarýn Büyütülmesi

Fotoðraflar, oynatým modunda 16 keze kadar büyütülebilir.

1 Oynatým modunda bir fotoðraf 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

2 E-kadraný saða çeviriniz 
(y tarafýna).

Fotoðraf her bir týklamada büyütülür 
(1,2 kez ila 16 kez).

Mevcut iþlemler

* Ýlk týklama (minimum büyütme) için fabrika varsayýlan ayarý 1,2 kattýr. 
Bunu [Q Oynatým 1] menüsünün [Hýzlý Zoom] kýsmýnda deðiþtirebilirsiniz. (s.231)

Dört-yollu düðme (2345) Büyütülecek alaný hareket ettirir.

E-kadran saða (y) Fotoðrafý büyütür (16 kata kadar).

E-kadran sola (f) Fotoðrafý küçültür (1,2 kata kadar*).

4 düðmesi Orijinal boyuta dönülür.

M düðmesi Bilgi ekranýný Açar/Kapatýr.

• Hýzlý Ýzleme (s.75), Digital Ön Ýzleme (s.146) veya Live View (s.169) 
esnasýnda ayný yolu takip ederek fotoðrafý büyütebilirsiniz.

• Dikey fotoðraflarýn baþlangýç tam görüntüsü, yatay fotoðraflarýnkinden 
0,675 kat büyütülmüþ olarak görüntülenir, bundan dolayý, ilk týklamada 
büyütme 1,0 ’in katlarý þeklinde baþlar.

2000 F5.6JPEG 1/

100-0001100-0001

200ISO

x2.4x2.4
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Birden Çok Fotoðrafýn 
Görüntülenmesi

Ayný anda 4, 9, 16, 36 veya 81 minyatür fotoðrafý ekranda 
görüntüleyebilirsiniz. Varsayýlan ayar dokuz fotoðraf þeklindedir.

1 Oynatým modunda e-kadraný sola 
(f tarafýna doðru) çeviriniz.

Çoklu-fotoðraf ekraný belirir.

Dokuza kadar minyatür fotoðraf bir 
kerede görüntülenecektir.

Çoklu-fotoðraf Görüntüleme Ekraný

INFO 100-0001

Kaydýrma çubuðu

Seçim çerçevesi
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Mevcut iþlemler

2 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraf tam ekran boyutunda gösterilir.

Fotoðraflar, içerisine kaydedilmiþ olduklarý klasör bazýnda gruplanacak ve 
görüntülenecektir.

1 Çoklu-fotoðraf ekranýnda, 
e-kadraný sola (f tarafýna doðru) 
çeviriniz.

Klasör ekraný belirir.

Dört-yollu düðme 
(2345)

Seçim çerçevesini hareket ettirir

M düðmesi [Çoklu-fot Ekran Ayarý] ekranýný görüntüler. Eþ 
zamanlý olarak görüntülenecek fotoðraflarýn sayýsýný 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

(Çoklu RAW fotoðraflarý geliþtirildiðinde Ekran Tipi 
seçilemez (s.270).)

K/i düðmesi Çoklu fotoðraf seçer ve bunlarý siler. (s.245)

C ve ? gibi simgeler 81-fotoðraf ekraný için minyatür fotoðraflarla 
görüntülenmez.

Fotoðraflarýn Klasör bazýnda Görüntülenmesi

INFOİptalMENU OKOK

Ekran Türü
Çoklu-fot Ekran Ayarı
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2 Görüntülemek istediðiniz klasörü 
seçiniz.

Mevcut iþlemler

3 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen klasör ekraný için çoklu-fotoðraf görüntüleme ekraný belirir.

Fotoðraflar çekim tarihi bazýnda gruplanacak ve görüntülenecektir.

1 Çoklu-fotoðraf ekranýnda M 
düðmesine basýnýz.

[Çoklu-fot Ekran Ayarý] ekraný belirir.

2 Tekrar M düðmesine basýnýz.

Dört-yollu düðme (2345) Seçim çerçevesini hareket ettirir.

K/i düðmesi Seçilen klasörü ve bunun içindeki 
tüm fotoðraflarý siler. (s.246)

Çekim Tarihi bazýnda Fotoðraflarýn 
Görüntülenmesi (Takvim Ekraný)

100_0105

12345

100 101 102

103 104 105

INFOİptalMENU OKOK

Ekran Türü
Çoklu-fot Ekran Ayarı
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Takvim ekraný belirir.

Yalnýzca resimlerin çekilmiþ olduðu 
tarihler görüntülenir.

Mevcut iþlemler

3 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraf tam ekran boyutunda gösterilir.

Ýki fotoðrafý yan yana görüntüleyebilirsiniz.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

2 g (Fotoðraf Karþýlaþtýrma) seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

En son görüntülenen fotoðraf iki kere yan yana görüntülenecektir.

Dört-yollu düðme (23) Bir çekim tarihi seçer.

Dört-yollu düðme (45) Seçilen çekim tarihinde çekilen bir fotoðrafý 
seçer.

E-kadran saða (y) Seçilen fotoðrafý görüntüler. Takvim 
ekranýna dönmek için sola (f) çeviriniz.

M düðmesi Kamera, çoklu-fotoðraf ekranýna döner.

K/i düðmesi Seçilen fotoðraflarý siler.

Fotoðraflarý Karþýlaþtýrýlmasý

INFOSil

9
22
24
27
10

7
10
13
16

2010.
WED
FRI
MON

THU
SUNSUN
WED
SAT

2010.

2/5

Minyatür

Bu tarihte çekilen
fotoðraflarýn sayýsý

Çekim tarihi
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3 E-kadraný kullanarak 
karþýlaþtýrmak istediðiniz iki 
fotoðrafý seçiniz ve bunlarý solda 
ve saðda karþýlaþtýrýnýz.

Mevcut iþlemler

4 3 düðmesine basýnýz.

Kamera normal oynatým moduna geri döner.

Birkaç fotoðrafý bir araya getirin ve bunlarý bir indeks baskýsý olarak 
görüntüleyin. Görüntülenen indeks baskýsýný yeni bir fotoðraf olarak 
da kaydedebilirsiniz. Ýndeks baskýsýna dahil olacak fotoðraflarý seçebilir 
ve bunlarý rastgele biçimde düzenleyebilirsiniz.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

4 düðmesi Düðmeye her basýldýðýnda, seçim çerçevesini 
saðdaki fotoðrafa, her iki fotoðrafa ve soldaki 
fotoðrafa hareket ettirir.

Dört-yollu düðme 
(2345)

Büyütülecek alaný hareket ettirir. Seçim çerçevesi 
her iki fotoðraf üzerine yerleþtirildiðinde, eþ zamanlý 
olarak her iki fotoðraf üzerinde iþlem yapabilirsiniz.

| düðmesi Büyütülen ekran alanýný bir konum merkeze geri 
getirir.

E-kadran Seçim çerçevesi soldaki veya saðdaki fotoðraf 
üzerine yerleþtirildiðinde, bir önceki veya bir sonraki 
fotoðraf görüntülenir. Seçim çerçeveleri her iki 
fotoðraf üzerine yerleþtirildiðinde, ayný büyütme 
oranýyla her iki fotoðrafý eþ zamanlý olarak büyütebilir 
veya küçültebilirsiniz.

M düðmesi Bilgi ekranýný Açar/Kapatýr.

K/i düðmesi Seçim çerçevesi sol veya saðdaki fotoðraf üzerine 
getirildiðinde, seçilen fotoðraf silinir.

Birkaç Fotoðrafýn Birleþtirilmesi (Index)

100-0001100-0001 100-0001100-0001

MENU OK
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2 p (Ýndeks) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

[Ýndeks] ekraný belirir.

3 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

4 Fotoðraflarýn sayýsýný seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

o (Minyatür), p (Kare), 
q (Rastgele1), r (Rastgele2), 
s (Rastgele3) veya p (Kabarcýk) 
arasýndan seçim yapabilirsiniz.

Fotoðraflar o için dosya numarasýna göre (en küçük numaralý olandan 
itibaren) görüntülenir ve diðer görünümler için rastgele sýrada 
görüntülenir.

5 [Fotoðr.] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

6 Fotoðraflarýn sayýsýný seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

12, 24 veya 36 fotoðraf arasýndan seçim 
yapabilirsiniz.

Kaydedilen fotoðraf sayýsý, seçilen 
sayýdan daha az olduðu zaman, [Düzen] 
o olarak ayarlandýðýnda boþ alanlar belirecektir ve bazý fotoðraflar 
diðer görünümlerde birden fazla kez tekrarlanabilir.

7 [Arkasý] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

MENU OK

İndeks
Düzen
Fotoğr.
Arkası
Seçim

İptal

Bir indeks oluştur

OK

MENU OK

İndeks
Düzen
Fotoğr.
Arkası
Seçim

İptal

Bir indeks oluştur

OK

12
24
36
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8 Arka plan rengini seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Bir beyaz veya siyah arka zemin 
seçebilirsiniz.

9 [Seçim] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

10 Bir fotoðraf seçim türü seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

11 [Bir indeks oluþtur] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Ýndeks fotoðrafý oluþturulur ve bir onay 
ekraný belirir.

u
Tüm 
fotoðraflar

Kayýtlý olan tüm fotoðraflar içerisinden fotoðraflarý 
otomatik olarak seçer.

w Manuel
Ýndeks içerisine dahil etmek istediðiniz fotoðraflarý 
tek tek seçiniz. [Fotoðraf seç] seçmeye devam 
ediniz ve tek tek fotoðraflarý seçiniz.

x Klasör Ýsmi
Seçilen klasör içerisinden fotoðraflarý otomatik 
olarak seçer. [Bir klasör seç] seçerek devam ediniz 
klasörü seçiniz.

MENU

12

OK

İndeks
Düzen
Fotoğr.
Arkası
Seçim

İptal

Bir indeks oluştur

OK

MENU

12

OK

İndeks
Düzen
Fotoğr.
Arkası
Seçim

İptal

Bir indeks oluştur

OK

MENU

12

OK

İndeks
Düzen
Fotoğr.
Arkası
Seçim

Bir indeks oluştur

OK
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12 [Kaydet] veya [Yený karýþtýr] 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Ýndeks fotoðrafý kaydedildikten sonra, kamera Oynatým moduna döner 
ve indeks fotoðrafý görüntülenir.

Kaydet
Ýndeks fotoðrafý bir P ve C dosyasý olarak 
kaydedilir.

Yený karýþtýr
Ýndekse dahil edilecek fotoðraflarý yeniden seçer ve yeni 
bir indeks fotoðrafý görüntüler. Ancak, eðer [Düzen] için 
[Minyatür] seçilirse, bu öge görüntülenmez.

Bir indeks fotoðrafý oluþturulurken iþlem süresi bir miktar zaman alabilir.

MENU

İptal
Yenı karıştır

Kaydet

OKOK

K-r_OPM_TUR.book  Page 240  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



241
O

yn
atým

 F
o

n
ksiyo

n
larý

7

Fotoðraflarýn Sürekli Þekilde 
Oynatýmý

SD Hafýza Kartýnýzda kayýtlý olan tüm fotoðraflarý slayt gösteriminde ardýþýk 
olarak oynatabilirsiniz.

Slayt gösterimi esnasýnda fotoðraflarýn nasýl görüntüleneceðini belirler.

1 [Q Oynatým 1] menüsünde [Slayt gösterimi] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Slayt gösterimi ayarlarý için ilgili ekran belirir.

2 Deðiþtirmek istediðiniz bir ögeyi 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

Aþaðýdaki ögeler deðiþtirilebilir.

Slayt Gösterim Ekraný Ayarý

Seçenek Açýklama Ayar

Aralýklý
Bir fotoðraf görüntüleme aralýðý 
seçiniz.

3sn. (varsayýlan ayar)/
5sn./10sn./30sn.

Ekran Efekti
Bir sonraki fotoðraf 
görüntülenirken kullanýlacak bir 
geçiþ efekti seçiniz.

Kapalý (varsayýlan ayar)/
Solma/Silme/Çizgi

Oynatýmý 
Tekrarla

En son fotoðraf 
görüntülendikten sonra slayt 
gösteriminin tekrar nereden 
baþlayacaðýný seçiniz.

P (varsayýlan ayar)/O

Slayt gösterimi başlar

Aralıklı
Ekran Efekti

3sn.

Oynatımı Tekrarla

Başlat

MENU OKOK
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3 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve ayarý deðiþtirmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

1 s.241 2. Adýmýnda [Baþlat] seçiniz ve 4 düðmesine 
basýnýz. Ya da oynatým modu paletinde u (Slayt gösterimi) 
seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.

Baþlangýç ekraný görüntülenir ve slayt 
gösterimi baþlar.

Mevcut iþlemler

Slayt Gösteriminin Baþlatýlmasý

4 düðmesi Oynatýmý duraklatýr. Oynatýmý tekrar 
baþlatmak için tekrardan basýnýz.

Dört-yollu düðme (4) Bir önceki fotoðrafý gösterir.

Dört-yollu düðme (5) Bir sonraki fotoðrafý gösterir.

Dört-yollu düðme (3) Çalmayý durdurur.

Aralıklı
Ekran Efekti
Oynatımı Tekrarla

Başlat

İptalMENU OKOK

3sn.
5sn.
10sn.
30sn.

OK

Başlat
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2 Slayt gösterimini durdurur.

Oynatým veya duraklatma esnasýnda aþaðýdaki iþlemlerin herhangi biri 
gerçekleþtirildiðinde slayt gösterimi sona erer.

- Dört-yollu düðmeye (3) basýldýðýnda *1

- Q düðmesine basýldýðýnda *1

- 3 düðmesine basýldýðýnda *1

- Deklanþör düðmesine yarýya kadar veya tam olarak basýldýðýnda *2

- mod kadraný çevrildiðinde *2

- =/L düðmesine basýldýðýnda *2

*1 Slayt gösterimi sona erdikten sonra, kamera, normal Oynatým moduna döner.
*2 Slayt gösterimi sona erdikten sonra, kamera, Çekim moduna döner.

Filmler için, yalnýzca ilk kare görüntülenir ve bir sonraki görüntü ayarlanmýþ 
olan aralýk aþýldýktan sonra görüntülenir. Bir slayt gösterimi esnasýnda bir film 
oynatmak için, ilk kare görüntülendiði esnada 4 düðmesine basýnýz. Filmin 
oynatýmý sona erdikten sonra slayt gösterimi tekrar baþlar.
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Fotoðraflarýn Döndürülmesi

Görüntülenen fotoðrafý saat yönünün tersine bir seferde 90°’lik artýþlarla 
döndürebilir ve döndürülen fotoðrafý kaydedebilirsiniz. Fotoðraf döndürme 
bilgisi fotoðrafla birlikte kaydedilir ve izleme esnasýnda bu portre yönünde 
görüntülenecektir.

1 Oynatým modunda döndürmek istediðiniz fotoðrafý 
seçiniz.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

3 Dört-yollu düðmeyi (2345) kullanarak s (Fotoðraf 
Döndürme) seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraf 90° adýmlarýyla döndürülür ve dört minyatür resim 
görüntülenir.

4 Ýstenen döndürme yönünü 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Fotoðraf döndürme bilgileri kaydedilir.

• [A Özel Ayar 3] menüsündeki (s.96) [18. Döndürme Bilgisi Kaydetme] 
[Kapalý] olarak ayarlandýðýnda, fotoðraf döndürme bilgisi çekim esnasýnda 
kaydedilmez.

• [Q Oynatým 1] menüsündeki [Otomatik Döndürme] (s.231) O (Açýk) olarak 
ayarlandýðýnda, döndürme bilgisi içeren fotoðraf oynatým esnasýnda otomatik 
olarak döndürülür.

Aþaðýdaki koþullar altýnda fotoðraf döndürme bilgisini deðiþtiremezsiniz.
- fotoðraf korumalý olduðunda
- fotoðraf döndürme bilgisi fotoðrafla kaydedilmediði zaman
- [Q Oynatým 1] menüsündeki [Otomatik Döndürme] (s.231) P (Kapalý) 

olarak ayarlandýðýnda

MENU OK OKİptal
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Çoklu Fotoðraf Silme

Çoklu-fotoðraf ekranýnda bir seferde birkaç fotoðrafý silebilirsiniz.

1 Oynatým modunda e-kadraný sola 
(f tarafýna doðru) çeviriniz.

Çoklu-fotoðraf ekraný belirir.

2 K/i düðmesine basýnýz.

Silinecek olan fotoðraflarý seçmek üzere 
ilgili ekran belirir.

[Çoklu-fot Ekran Ayarý] (s.233) 81-fotoðraf 
ekranýna ayarlandýðýnda, ekran geçici 
olarak 36- fotoðraf ekranýna deðiþir.

3 Silinecek fotoðraflarý seçiniz.

Seçilen Fotoðraflarýn Silinmesi

Silinen fotoðraflar geri kazanýlamaz.

• Korumalý fotoðraflar silinemez.
• Tek bir seferde 100 fotoðrafa kadar seçim yapabilirsiniz.

INFO 100-0001

OKMENU Sil
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Mevcut iþlemler

4 K/i düðmesine basýnýz.

Silme onay ekraný belirir.

5 [Seç & Sil] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2) kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraflar silinir.

Seçilen bir klasörü ve bunun içindeki tüm fotoðraflarý silebilirsiniz.

1 Oynatým modunda e-kadraný 
iki klikle sola (f tarafýna doðru) 
çeviriniz.

Klasör ekraný belirir.

Dört-yollu düðme 
(2345)

Seçim çerçevesini hareket ettirir

4 düðmesi O ekler ve bir fotoðrafý siler. P haline dönüþ yapmak 
için tekrar basýnýz. Korumalý fotoðraflar (Z) 
seçilemez.

E-kadran Seçim çerçevesi ile seçilen fotoðrafýn tam ekran 
halini görüntüler. Fotoðraf tam ekranda 
görünülendiði zaman, bir önceki veya bir sonraki 
fotoðrafý görüntülemek üzere dört-yollu düðmeye 
(45) basýnýz.

Bir Klasörün Silinmesi

MENU OK

İptal
Seç & Sil

Tüm seçili fotoğraflar
silinecektir

OK
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2 Silmek üzere bir klasör seçmek 
için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve K/i 
düðmesine basýnýz.

Klasör silme onay ekraný belirir.

3 [Sil] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2) kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Klasör ve bunun içindeki tüm fotoðraflar silinir. 

Korumalý fotoðraflar bulunduðu zaman 
onay ekraný belirir. [Tümünü Sil] veya 
[Tümünü Býrak] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz ve sonrasýnda 
4 düðmesine basýnýz.

[Tümünü Sil] seçildiði zaman, korumalý 
fotoðraflar da silinecektir.

Bir seferde tüm fotoðraflarý silebilirsiniz.

1 [Q Oynatým 1] menüsünde [Tüm Fotoðraflarý Sil] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Tüm fotoðraflarýn silinmesi için onay ekraný görüntülenir.

Tüm Fotoðraflarýn Silinmesi

Silinen fotoðraflar geri kazanýlamaz.

100_0105

12345

100 101 102

103 104 105

İptal

100_0105

Sil

Seçilen klasördeki
tüm fotoğraflar

silinecektir

OKOK

Tümünü Bırak
Tümünü Sil

OKOK

fotoğraf3
Korumalı fotoğraflar

bulundu
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2 [Tüm Fotoðraflarý Sil] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2) 
kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

Tüm fotoðraflar silinir.

Korumalý fotoðraflar bulunduðu zaman 
onay ekraný belirir. [Tümünü Sil] veya 
[Tümünü Býrak] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz ve sonrasýnda 
4 düðmesine basýnýz.

[Tümünü Sil] seçildiði zaman, korumalý 
fotoðraflar da silinecektir.

OK

İptal
Tüm Fotoğrafları Sil

Tüm fotoğraflar
hafızadan

silinecektir

OK

Tümünü Bırak
Tümünü Sil

fotoğraf3
Korumalı fotoğraflar

bulundu

OKOK
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Fotoðraflarýn Slinmeye Karþý 
Korunmasý (Koruma)

Fotoðraflarý kazara silinmeye karþý koruma altýna alabilirsiniz.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

2 Z (Koruma) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Koruma ayarý metodunun seçilmesi ile ilgili ekran görüntülenir.

3 [Tek Fotoðraf] seçmek için dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

4 Korumak üzere bir fotoðraf seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

5 [Koruma] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2) kullanýnýz.

Fotoðrafýn koruma ayarýný iptal etmek 
üzere [Korumayý kaldýr] seçiniz.

Eðer takýlý olan SD Hafýza Kartý formatlanýrsa korumalý fotoðraflar da silinir.

Tek bir Fotoðrafýn Koruma Altýna Alýnmasý

MENU

Tüm fotoğraflar

Tek Fotoğraf

OKOK

Korumayı kaldır

100-0105100-0105

Koruma

MENU OKOK
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6 4 düðmesine basýnýz.

Fotoðraf koruma altýna alýnýr ve ekranýn üst sað köþesinde Y simgesi 
belirir.

Diðer fotoðraflarý koruma altýna almak için 4. ila 6. Adýmlarý tekrarlayýnýz.

7 3 düðmesine basýnýz.

Kamera Oynatým moduna döner.

1 s.249 3. Adýmýnda [Tüm fotoðraflarý] seçiniz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

2 [Koruma] seçmek için dört-yollu 
düðmeye (2) basýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

SD Hafýza Kartýnda kayýtlý olan tüm 
fotoðraflar koruma altýna alýnýr.

Tüm fotoðraflarýn korumasýný iptal etmek 
için [Korumayý kaldýr] seçiniz.

Tüm Fotoðraflarýn Korunmasý

Korumayı kaldır
Koruma

MENU

Tüm fotoğrafları
korur

OKOK
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Kameranýn bir AV Cihazýna 
Baðlanmasý

Kamerayý bir TV’ye ya da video giriþ terminali olan baþka bir cihaza 
baðlayabilir ve fotoðraflarý izleyebilirsiniz. Seçmeli AV kablosu I-AVC7 
kullanýnýz.

1 AV cihazýný ve kamerayý kapatýnýz.

2 Terminal kapaðýný açýnýz, AV kablosundaki ok iþaretini 
kameradaki 2 iþaretine doðru çeviriniz ve kabloyu PC/AV 
terminaline baðlayýnýz.

3 AV kablosunun diðer ucunu AV cihazýnýn video giriþ 
terminaline baðlayýnýz.

4 AV cihazýný ve kamerayý açýnýz.

Kamera video modunda açýlýr ve kamera bilgileri baðlý olan AV cihazýnýn 
ekranýnda görüntülenir.

• Uzun bir zaman süreci için sürekli olarak kamerayý kullanmayý 
amaçlýyorsanýz, AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) kullanýmý tavsiye 
edilmektedir. (s.53)

• Çoklu video giriþ terminalleri olan bir AV cihazý için, AV cihazýnýn kullaným 
kýlavuzunu kontrol ediniz ve kamerayý baðlamak üzere uygun bir video giriþ 
terminali seçiniz.

• AV cihazýna baðlý olduðu durumda kamerada ses seviyesini 
ayarlayamazsýnýz. AV cihazýndaki ses seviyesini ayarlayýnýz.

K-r_OPM_TUR.book  Page 251  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



252

O
yn

atým
 F

o
n

ksiyo
n

larý

7

Bulunulan yer, baþlangýç ayarý saatine ayarlandýðý zaman (s.64), video 
çýkýþ formatý bu bölgeye uygun olacak þekilde ayarlanýr. Ülkeye veya 
bölgeye baðlý olarak, varsayýlan video çýkýþ formatý ile fotoðraflarýn 
izlenmesi mümkün olamayabilir. Böyle bir durumda, video çýkýþ formatý 
ayarýný deðiþtiriniz.

1 [R Ayar 2] menüsünde [Video Çýkýþý] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

2  [NTSC] veya [PAL] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve (4) basýnýz.

3 3 düðmesine basýnýz.

Video çýkýþ formatý ayarlanýr.

Video Çýkýþ Formatýnýn Seçimi

Fabrika varsayýlan video çýkýþ formatý, bölgeye göre deðiþiklik gösterir. Dünya 
Saati ayarýnda (s.280) [Saat ayarý] X (Gidilen yer) olarak belirlendiði zaman, 
video çýkýþ ayarý bu þehir için ilgili fabrika varsayýlan ayarýna deðiþtirilir.

MENU

1 2 3 4
±0

MSC

İptal OKOK

Parlaklık Seviyesi
LCD Renk Ayarı
Video Çıkışı
USB Bağlantısı
Klasör İsmi
Yeni Klasör Oluştur
Telif Hakkı Bilgileri

Tarih
PAL
NTSC

K-r_OPM_TUR.book  Page 252  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



253
O

yn
atým

 F
o

n
ksiyo

n
larý

7

Diðer Cihazlarla Fotoðraf Verisi 
Deðiþimi

Bu kamera, cep telefonlarýna ve yazýcýlara fotoðraf verisi göndermenize 
ve ayrýca diðer W kameralarla oyun düellosu yapmanýza imkan veren 
kýzýlötesi iletim (IrSimple/IRSS) iþlevi ile donatýlmýþtýr.

Diðer W kameralarla ve cep telefonlarý gibi kýzýlötesi iletimi 
destekleyen diðer cihazlarla fotoðraf verisi takasý gerçekleþtirin.

1 Kýzýlötesi iletim yoluyla bir fotoðraf göndermek için, 
ilk olarak Oynatým modunda fotoðrafý seçiniz.

2 [Q Oynatým 1] menüsünde [IrSimple] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[IrSimple] ekraný belirir.

3 [Otomatik Yen. Boyutln.] seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Kýzýlötesi Ýletim yoluyla Fotoðraf Verisi 
Gönderm ve Alma

• Kýzýlötesi iletim esnasýnda kýzýlötesi baðlantý noktasýný bloke etmeyiniz.
• Kýzýlötesi iletim baðlantý noktasýnýn kirli olmasý halinde kýzýlötesi iletim 

çalýþamayabilir. Gerekli olduðunda, baðlantý noktasýný yumuþak ve kuru bir 
bezle temizleyiniz.

• Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda, bir floresan ýþýk altýnda veya kýzýlötesi 
cihazlarýnýn yakýnýnda veriler düzgün þekilde iletilemeyebilir.

Yalnýzca JPEG dosyalarý gönderilebilir veya alýnabilir.
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4 Kaydedilen piksel sayýsýný 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

5 [Ýletim Metodu] ayarýný gerektiði gibi deðiþtiriniz.

6 [Gönder ve al] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.
Verilerin gönderilmesi veya alýnmasý ile ilgili ekran belirir.

i Piksel sayýsý i’den daha yüksek olduðunda, fotoðraf i veya 
daha az boyuta yeniden boyutlandýrýlýr. (varsayýlan ayar)

Z
Piksel sayýsý Z’den daha yüksek olduðunda, fotoðraf Z veya 
daha az olarak yeniden boyutlandýrýlýr.

KAPALI Fotoðraf yeniden boyutlandýrýlmaz.

Standart (IrSimple)
Diðer cihazla veri takasýný çift yönlü olarak 
gerçekleþtirir. (varsayýlan ayar)

IRSS
Verileri yalnýzca bir yönde iletir ve diðer cihazdan gelen 
yanýtlarý veya gönderim taleplerini kabul etmez. Diðer 
cihaz tarafýndan belirlendiðinde bu ayarý seçiniz.

IrSimple

MENU

İletim Metodu
Otomatik Yen. Boyutln.

Gönder ve al

İptal OKOK

2M
0.3M
OFF
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7 Kameranýzýn kýzýlötesi baðlantý noktalarý ile diðer cihazý 
birbirine mümkün olduðunca yaklaþtýrýnýz.
Diðer cihazda kýzýlötesi iletimi çalýþtýrýnýz.

Ýletim 20 cm’lik mesafe dahilinde, merkezden itibaren 15 derecelik 
yayma açýsý ile gerçekleþtirilir.

8 [Gönder] veya [Al] seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[Gönderiliyor] veya [Alýnýyor] belirir 
ve veriler iletilir.

Veri iletimi tamamlanana dek kamerayý 
hareket ettirmeyiniz.

Veri iletimi baþarýlý olduðu zaman, [Gönderim tamamlandý] veya 
[Alým tamamlandý] belirir.

Eðer [Otomatik Yen. Boyutln.] ve [Ýletim Metodu] için ayarlar deðiþtirilmezse, 
oynatým modu paletinde i (IrSimple)’den verileri iletebilirsiniz.

20 cm

15°

100-0001

MENU
Ayar

Al
Gönder

IrSimple

INFO
Çıkış OKOK
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Kýzýlötesi iletimi kullanatak diðer W kameralarla bir oyun 
oynayabilirsiniz.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

2 j (Fotoðraf Düellosu) seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Fotoðraf seçim ekraný görüntülenir.

3 Kullanmak üzere bir fotoðraf 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

4 [Düelloyu kabul et] veya [Düelloya davet et] seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Rakibiniz [Düelloyu kabul et] seçtiði zaman, siz [Düelloya davet et] 
seçiniz.

[Ýletiþim gerçekleþtiriliyor] belirir ve veriler iletilir.

Eðer veriler düzgün bir þekilde iletilirse, rakibinizin fotoðrafý [Fotoðrafýnýzý 
Hazýrlayýn] ekranýnýn sað tarafýnda belirir.

Fotoðraflarýnýzý Kullanarak bir Düello Oyunu 
Oynama (Fotoðraf Düellosu)

• Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan JPEG ve RAW dosyalarý Fotoðraf 
Düellosu oyunu için kullanýlabilir.

• Fotoðraf Düellosu, [Q Oynatým 1] menüsündeki [IrSimple] ayarýndan 
baðýmsýz olarak kýzýlötesi iletim IrDA metodunu kullanýr.

100-0001100-0001

MENU

Düelloya davet et
Oyun Skoru

Düelloyu kabul et

Fotoğraf seçFotoğraf seç

OKOK
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5 Kullanýlacak olan paramatrelerin 
düzenini seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz.

Mücadele gücü, çekim koþullarýna baðlý 
olarak hesaplanýr.

6 [Baþlat] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

[Ýletiþim gerçekleþtiriliyor] belirdikten 
sonra, düello baþlar.

Düello bittiði zaman, sonuç belirir.

7 4 düðmesine basýnýz.

Kamera tek fotoðraf ekranýna döner.

• Rakipten gönderilen fotoðraf kaydedilmez.
• Eðer 3. Adýmda [Oyun Skoru] seçtiyseniz, 

kazanmýþ veya kaybetmiþ olduðunuz ya 
da berabere bitmiþ olan düellolarýn 
sayýsýný kontrol edebilirsiniz. Oyun 
skorunu resetlemek için bu ekranda | 
düðmesine basýnýz.

• Eðer veri iletimi düzgün bir þekilde 
tamamlanmaz veya kesintiye uðrarsa, 
[Veri iletimi oluþturma baþarýsýz] mesajý 
belirir.

VSVSYOU RIVAL

MENU
Başlat

Fotoğrafınızı Hazırlayın

1
2
3

?
?
?

OKOK

VSVSYOU RIVAL

MENU
Başlat

Fotoğrafınızı Hazırlayın

1
2
3

?
?
?

OKOK

ÇıkışOK

Ve galip...

Galip

YOU RIVAL

Kazandın

Oyun Skoru

Kaybettin
Berabere

10
200

1

Sıfırlama TamamOK
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Not
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8 Fotoðraflarýn Ýþlemden 
Geçirilmesi

Bu bölümde, çekilen resimlerin nasýl iþlemden 
geçirilebileceði ve RAW fotoðraflarýn nasýl düzenleneceði 
açýklanmaktadýr.

Fotoðraf Boyutunun Deðiþtirilmesi ..................260

Dijital Filtrelerle Fotoðraflarýn Ýþlemden 
Geçirilmesi ..........................................................263

RAW Fotoðraflarýnýn Geliþtirilmesi ...................269
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Fotoðraf Boyutunun Deðiþtirilmesi

Fotoðrafýn kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesini deðiþtirir ve bunu 
yeni bir dosya olarak kaydeder.

Seçilen fotoðrafýn kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesini deðiþtirir 
ve bunu yeni bir fotoðraf olarak kaydeder. Kaydedilen piksel sayýsý 
azaltýldýðýnda bile iyi kaliteye sahip bir fotoðraf elde edilebilir.

1 Oynatým modunda yeniden boyutlandýrýlacak bir fotoðraf 
seçiniz.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

3 n (Yeniden Boyutla) seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesinin seçileceði ekran belirir.

4 Ýstenen fotoðraf boyutunu 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

Orijinal fotoðrafýn sahip olduðundan daha 
küçük bir boyuttan baþlayarak fotoðraf 
boyutlarýnýn birini seçebilirsiniz. Seçilebilir 
boyutlar, orijinal dosya boyutuna ve 
görüntü oranýna göre farklýlýk gösterir.

Kaydedilen Piksel ve Kalite Seviyesinin 
Deðiþtirilmesi (Yeniden Boyutlandýrma)

• Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan JPEG dosyalarý yeniden 
boyutlandýrýlabilir.

• Orijinal fotoðraftan daha büyük bir çözünürlük seçilemez.
• Bu kamera ile halihazýrda Z olarak yeniden boyutlandýrýlan fotoðraflar 

yeniden boyutlandýrma iþlemine tabi tutulamaz.

MENU

12M 10M

OK
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5 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz ve kalite seviyesini 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

C, D veya E arasýndan seçim yapabilirsiniz.

6 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

7 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Yeniden boyutlandýrýlan fotoðraf yeni bir 
fotoðraf olarak kaydedilir.

Seçilen fotoðrafýn yalnýzca istenen alanýný keser ve bunu yeni bir fotoðraf 
olarak kaydeder. Görüntü oraný da deðiþtirilebilir.

1 Oynatým modunda kýrpmak istediðiniz bir fotoðraf seçiniz.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

3 o (Kýrpma) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Kýrpýlacak olan alanýn boyutunu ve konumunu belirlemek üzere kýrpma 
çerçevesi ekranda belirir.

Fotoðrafýn Bir Kýsmýnýn Kesilmesi (Kýrpma)

• Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan JPEG ve RAW dosyalarý kýrpýlabilir.
• Bu kamera ile halihazýrda S veya Z olarak yeniden boyutlandýrýlan 

fotoðraflar kýrpýlamaz.

İptal
Farklı kaydet

MENU

Fotoğrafı yeni birFotoğrafı yeni bir
dosya olarak kaydederdosya olarak kaydeder

OKOKOK
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4 Kýrpma çerçevesini kullanarak, 
kýrpýlacak olan alanýn boyutunu 
ve konumunu belirleyiniz.

Mevcut iþlemler

5 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

6 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Kýrpýlan fotoðraf yeni bir fotoðraf olarak 
kaydedilir.

E-kadran Kýrpma çerçevesinin boyutunu deðiþtirir.

Dört-yollu düðme 
(2345)

Kýrpma çerçevesini hareket ettirir.

M düðmesi Görüntü oranýný deðiþtirir. [3:2], [4:3], [16:9] veya 
[1:1] arasýndan seçim yapýnýz. Fotoðraf 1° 
adýmlarýyla -45° ila +45° arasýnda döndürülebilir.

| düðmesi Kýrpma çerçevesini 90° adýmlarýyla döndürür. 
| yalnýzca kýrpma çerçevesinin 
döndürülebildiði zaman belirir.

OKMENU INFO

3:2

Görüntü Oranı
Fotoğraf Döndürme

MENU

3:2
±0°

İptal
Farklı kaydet

MENU

Fotoğrafı yeni birFotoğrafı yeni bir
dosya olarak kaydederdosya olarak kaydeder

OKOKOK
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Dijital Filtrelerle Fotoðraflarýn 
Ýþlemden Geçirilmesi

Dijital filtreleri kullanarak, çekilen fotoðraflarý düzenleyebilirsiniz.
Aþaðýdaki filtreler kullanýlabilir.

Filtre ismi Efekt Parametre

Eðlenceli 
Kamera

Fotoðraflarýn bir 
oyuncak kamera ile 
çekilmiþ gibi 
görünmesini saðlar.

Gölge Seviyesi: +1 ila +3

Bulanýklýk: +1 ila +3

Ton Ayrýþtýrma: Kýrmýzý/Yeþil/Mavi/Sarý

Nostalji
Resmin eski bir 
fotoðraf gibi 
görünmesini saðlar.

Tonlama (B-A): 7 seviye

Çerçeve Oluþturma: Hiçbiri/Ýnce/Orta/
Kalýn

Yüksek 
Kontrast

Fotoðraftaki kontrastý 
geliþtirir.

+1 ila +5

Kroki Filtresi

Bir fotoðrafa, kurþun 
kalemle çizilmiþ gibi 
bir görünüm 
kazandýrýr.

Kontrast: Düþük/Orta/Yüksek

Karalama Etkisi: KAPALI/AÇIK

Beyaz Renk
Bir fotoðrafa, 
boyanmýþ gibi bir 
görünüm kazandýrýr.

Yoðunluk: +1 ila +3

Doygunluk: KAPALI/Düþük/Orta/Yüksek

Pastel

Fotoðrafa kurþun 
kalemle çizilmiþ gibi 
bir görünüm 
kazandýrýr.

Zayýf/Standart/Güçlü

Posterizasyon

Elle çizilmiþ gibi 
görünen bir fotoðraf 
oluþturmak üzere 
fotoðrafýn tonunu 
azaltýr.

+1 ila +5

Minyatür

Sahte bir minyatür 
görünümü 
oluþturmak üzere 
fotoðrafý kýsmen 
bulanýklaþtýrýr.

Odakta Düzlem: -3 ila +3

Geniþlik: Dar/Orta/Geniþ

Açý: Yan/Dikey/Pozitif Eðim/Negatif Eðim

Bulanýklýk: +1 ila +3

Temel Prmtre 
Ayr

Ýstenen fotoðrafý 
oluþturmak üzere 
parametreleri 
ayarlar.

Parlaklýk: -8 ila +8

Doygunluk: -3 ila +3

Renk: -3 ila +3

Kontrast: -3 ila +3

Keskinlik: -3 ila +3
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Monokrom

Bir siyah ve beyaz 
fotoðraftaki gibi 
monokrom bir resim 
oluþturur.

Filtre Efekti: KAPALI/Kýrmýzý/Yeþil/Mavi/
Kýzýlötesi Filtre

Tonlama (B-A): 7 seviye

Renkli

Fotoðrafa bir renk 
filtresi ekler. 18 filtre 
(6 renk × 3 ton) 
arasýndan seçim 
yapýnýz.

Renkli: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/Deniz 
Mavisi/Yeþil/Sarý

Renk Yoðunluðu: Parlak/Standart/Koyu

Renk Çýkart

Belirli iki rengi çýkartýr 
ve fotoðrafýn kalanýný 
siyah ve beyaz olarak 
oluþturur.

Çýkarýlmýþ Renk 1: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/
Deniz Mavisi/Yeþil/Sarý

Çýkarýlabilir Renk Aralýðý 1: -2 ila +2

Çýkarýlmýþ Renk 2: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/
Deniz Mavisi/Yeþil/Sarý/KAPALI

Çýkarýlabilir Renk Aralýðý 2: -2 ila +2

Yumuþak

Fotoðraf üzerinde 
yumuþak bir odaða 
sahip bir resim 
oluþturur.

Yumuþak Odak: +1 ila +3

Gölge Bulanýklýðý: KAPALI/AÇIK

Yýldýz 
Parlamasý

Resmin vurgusuna 
ilave ýþýltýr ekleyerek 
elde edilen, özel 
parlama görünümlü 
gece resimleri veya 
suda yansýyan ýþýk 
görüntüleri çekmek 
içindir.

Þekil: Artý/Yýldýz/Kar Kristali/Kalp/Müzik 
Notasý

Efekt Yoðunluðu: Küçük/Orta/Büyük

Boyut: Küçük/Orta/Büyük

Açý: 0°/30°/45°/60°

Fish-eye

Fotoðrafa bir fish-eye 
objektifle çekilmiþ 
gibi bir görünüm 
kazandýrýr.

Zayýf/Orta/Güçlü

Ýnce
Fotoðraflarýn yatay 
ve diker oranlarýný 
deðiþtirir.

-8 ila +8

HDR

Fotoðrafa yüksek 
dinamik menzile 
sahipmiþ gibi bir 
görünüm kazandýrýr.

Zayýf/Orta/Güçlü

Filtre ismi Efekt Parametre
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1 Oynatým modunda dijital filtre uygulanacak olan bir 
fotoðraf seçin.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

3 D (Dijital Filtre) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir filtre seçimi ile ilgili ekran belirir.

4 Bir filtre seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir filtre seçtikten sonra, ekrandaki efekti 
kontrol edebilirsiniz.

E-kadraný çevirerek farklý bir fotoðraf 
seçebilirsiniz.

Özel Filtre

Kendi tercihlerinize 
göre bir filtre 
belirleyin ve 
kaydedin.

Yüksek Kontrast: KAPALI/+1 ila +5

Yumuþak Odak: KAPALI/+1 ila +3

Ton Ayrýþtýrma: KAPALI/Kýrmýzý/Yeþil/
Mavi/Sarý

Gölge Tipi: 6 tip

Gölge Seviyesi: -3 ila +3

Bozulma Türü: 3 tür

Bozulma Seviyesi: KAPALI/Zayýf/Orta/
Güçlü

Renk Çevirme: KAPALI/AÇIK

Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan JPEG ve RAW dosyalarý Dijital Filtre 
kullanýlarak düzenlenebilir.

Dijital Filtre Uygulama

Filtre ismi Efekt Parametre

Eğlenceli KameraEğlenceli Kamera

OKÇıkışMENU

100-0001100-0001

OK
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5 Bir parametre seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
ve deðeri ayarlamak için (45) düðmesine kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

7 [Filtreleri birlikte kullan] veya 
[Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

Ayný fotoðrafa ilave filtreler uygulamak 
istediðiniz zaman [Filtreleri birlikte kullan] 
seçiniz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Eðer [Filtreleri birlikte kullan] seçildiyse, kamera 4. Adýma geri döner.

Eðer [Farklý kaydet] seçildiyse, filtre ile iþlemden geçirilen fotoðraf yeni 
bir fotoðraf olarak kaydedilecektir.

Çekim esnasýndaki bir dijital filtre dahil olmak üzere 20’ye kadar filtre (s.162) 
ayný fotoðraf üzerinde kombine edilebilir.

KırmızıKırmızı

OKMENU

100-0001100-0001

İnceİnce

OKMENU

100-0001100-0001

Renk Filtresi Ýnce Filtre

MENU OK

İptal
Farklı kaydet

Filtreleri birlikte kullan

Filtreleri seçmeyeFiltreleri seçmeye
devam et?devam et?

OK

K-r_OPM_TUR.book  Page 266  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



267
F

o
to

ð
raflarýn

 Ýþlem
d

en
 G

eçirilm
esi

8

Bir fotoðrafýn ayarýný filtre efektleri uygulanmýþ þekilde muahafaza eder 
ve ayný filtre efektlerini diðer fotoðraflara uygular.

1 Oynatým modunda filtre ile iþlenmiþ bir fotoðraf seçiniz.

2 Oynatým modu paletinde D (Dijital Filtre) seçiniz.

3 [Filtre efektleri oluþturma] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraf için ayarlanmýþ filtre 
geçmiþi belirir.

4 Parametre ayrýntýlarýný kontrol 
etmek için, M düðmesine 
basýnýz.

Filtre parametrelerini kontrol edebilirsiniz.

5 4 düðmesine basýnýz.

Fotoðraf seçim ekraný görüntülenir.

6 Ayný filtre efektlerini uygulamak 
için bir fotoðraf seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Yalnýzca bir filtre ile iþlemden 
geçirilmemiþ olan bir fotoðrafý 
seçebilirsiniz.
Kayýt onay ekraný belirir.

Filtre Efektleri Oluþturma

MENU

Asıl fotoğrafı arama

Dijital filtre uygulama

Filtre efektleri oluşturma

OKOK

DetaylarMENU

Bir önceki fot. aşğ. dijital filtreBir önceki fot. aşğ. dijital filtre
efektlerini yeniden uygularefektlerini yeniden uygular

1. 5. 9. 13. 17. - -
2. 6. 10. 14. 18. - -
3. 7. 11. 15. 19. - -
4. 8. 12. 16. 20. - -

100-0001100-0001

INFO OKOK

MENU

Bu fotoğrafa uygulayarakBu fotoğrafa uygulayarak
dijital filtreyi gerçekleştirirdijital filtreyi gerçekleştirir

100-0001100-0001

OKOK
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7 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Filtre ile iþlemden geçirilen fotoðraf yeni 
bir fotoðraf olarak kaydedilir.

Dijital filtre uygulamasý öncesindeki asýl fotoðrafý arar ve görüntüler.

1 s.267 3. Adýmýnda [Asýl fotoðrafý 
arama] seçiniz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Dijital filtre uygulamasý öncesindeki asýl 
fotoðraf elde edilir.

Asýl Fotoðrafý Arama

Eðer asýl fotoðraf artýk SD Hafýza Kartýnda kayýtlý deðilse, [Dijital filtre 
uygulamasý öncesindeki orijinal fotoðraf bulunamadý] mesajý belirir.

MENU

İptal
Farklı kaydet

Fotoğrafı yeni birFotoğrafı yeni bir
dosya olarak kaydederdosya olarak kaydeder

OKOK

MENU

Asıl fotoğrafı arama

Dijital filtre uygulama

Filtre efektleri oluşturma

OKOK
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RAW Fotoðraflarýnýn Geliþtirilmesi

Çekilmiþ olan RAW dosyalarýný JPEG dosyalarýna dönüþtürebilirsiniz.

1 Oynatým modunda bir RAW fotoðrafý seçiniz.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

3 h (RAW Geliþtirme) seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir geliþtirme metodu seçmek üzere ilgili ekran görüntülenir.

4 [Bir Tek Fotoðraf Geliþtirme] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Fotoðraf dosyasýnda kayýtlý olan 
parametreler belirir.

E-kadraný çevirerek farklý bir fotoðraf 
seçebilirsiniz.

Geliþtirme öncesindeki parametreleri 
belirlemek için, bkz “Parametrelerin 
Belirlenmesi” (s.272).

Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan RAW dosyalarý düzenlenebilir. Diðer 
kameralarla çekilmiþ olan RAW dosyalarý ve JPEG dosyalarý bu kamerada 
düzenlenemez.

Bir RAW Fotoðrafýnýn Geliþtirilmesi

MENU OK

Çoklu Fotoğraflar Geliştirme

Bir Tek Fotoğraf Geliştirme

OK

MENU

12M

sRGBsRGB

RAWRAW JPEGJPEG

OK 100-0001

ISO
NR

Dosya FormatıDosya Formatı
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5 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

6 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

RAW fotoðrafý geliþtirilir ve yeni bir 
fotoðraf olarak kaydedilir.

7 [Devam] veya [Çýkýþ] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

Diðer fotoðraflarý düzenlemek için 
[Devam] seçiniz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Eðer 7. Adýmda [Devam] seçilirse, 4. Adýmdaki parametre seçimi ile ilgili 
ekran tekrar belirir.

Ayný ayarlarla çoklu RAW fotoðraflarýný geliþtirebilirsiniz.

1 s.269 4. Adýmýnda [Çoklu Fotoðraflar Geliþtirme] seçiniz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Çoklu-fotoðraf ekraný belirir.

Çoklu-fotoðraf ekraný iþlemleri hakkýndaki ayrýntýlar için bkz s.233.

2 Geliþtirilecek olan RAW fotoðraflarýný seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Çoklu RAW Fotoðraflarýnýn Geliþtirilmesi

İptal
Farklı kaydet

MENU

Fotoğrafı yeni bir
dosya olarak kaydeder

RAW JPEG

OKOK

Çıkış
Devam

Fotoğraf geliştirildi ve
kaydedildi. Geliştirmeye

devam edilsin mi?

OKOK
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3 M düðmesine basýnýz.

Geliþtirme onay ekraný belirir.

4 [Fotoðraflarý çekim esnasýnda 
geliþtir] ya da [Fotoðraflarý, 
deðiþt. ayarlarla geliþtir] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

Parametreleri deðiþtirmek için, 
[Fotoðraflarý, deðiþt. ayarlarla geliþtir] 
seçiniz. Ayrýntýlar için, bkz. 
“Parametrelerin Belirlenmesi” (s.272).

Bir paremetre seçimi ile ilgili ekran belirir.

5 [Kaydedilen Piksel] ve [Kalite 
Seviyesi] ayarý için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

7 [Farklý kaydet] seçmek için dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen RAW fotoðraflarý geliþtirilir ve yeni 
fotoðraflar olarak kaydedilir.

MENU OKOK

esnasında geliştir
Fotoğrafları çekim

Fotoğrafları, değişt.
ayarlarla geliştir

RAWRAW JPEGJPEG

MENU

Kaydedilen PikselKaydedilen Piksel

OK

12M

İptal
Farklı kaydet

MENU

Seçilen fotoğraflar
yeni dosyalar olarak

kaydedilir 

RAW JPEG

OKOK
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RAW fotoðraflarýnýn düzenlenmesi için gerekli parametreleri düzenler.
Aþaðýdaki parametreler deðiþtirilebilir.

*1 Çoklu-pozlama modunda çekilmiþ olan RAW dosyalarý için ayarlanamaz.
*2 Bu yalnýzca uyumlu bir objektif takýlmýþ olduðunda seçilebilir. (s.219)

Parametrelerin Belirlenmesi

Parametre Deðer Sayfa

Kaydedilen Piksel
E (4288×2848)/J (3936×2624)/
P (3072×2048)/i (1728×1152)

s.200

Kalite Seviyesi C (En iyi) / D (Daha iyi) / E (Ýyi) s.201

Özel Fotoðraf
Parlak/Doðal/Portre/Manzara/Canlý/
Sessizde/Aðartmasýz Pozitif/Evrilir Film/
Monokrom

s.221

Beyaz Dengesi *1

F (Otomatik)/G (Gün ýþýðý)/H (Gölge)/
^ (Bulutlu)/JD (Floresan Iþýk Gün Iþýðý)/
JN (Floresan Iþýk Gündüz Beyazý)/
JW (Floresan Iþýk Soðuk Beyaz)/JL 
(Floresan Iþýk Sýcak Beyaz)/I (Tungsten 
Iþýðý)/L (Flaþ)/f/K (Manuel)

s.208

Hassasiyet -2,0 ila +2,0 –

Yüksek-ISO NR Otomatik/Kapalý/Düþük/Orta/Yüksek s.106

Gölge Telafisi Kapalý/Düþük/Orta/Yüksek s.216

Bozulma Telafisi *2 Kapalý/Açýk s.219

Yan-Kromik-Spma 
Ayar *2 Kapalý/Açýk s.219

Renk Boþluðu sRGB/AdobeRGB s.214
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1 Deðiþtirmek istediðiniz 
parametreyi seçmek için, 
s.269 4. Adýmýnda dört-yollu 
düðmeye (23) basýnýz.

2 Deðeri deðiþtirmek için dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Beyaz Dengesi ve Özel Fotoðraf için ayar ekranýný görüntülemek üzere 
dört-yollu düðmeyi (5) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

4 [Farklý kaydet] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

RAW fotoðrafý geliþtirilir ve yeni bir fotoðraf olarak kaydedilir.

• Arka zemin fotoðrafýný kaydedip, Beyaz Dengesi ve Özel Fotoðraf ile Dijital 
Ön Ýzlemeyi kullanamazsýnýz.

• Beyaz dengesi K (Manuel) olarak ayarlandýðýnda, ölçme ekranýný 
görüntülemek üzere mc düðmesine basýnýz.

MENU

12M

sRGBsRGB

RAWRAW JPEGJPEG

OK 100-0001

ISO
NR

Dosya FormatıDosya Formatı
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Not
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Ayar Menüsü Nasýl Kullanýlýr

[R Ayar] menüsündeki kamera ile ilgili genel ayarlarý gerçekleþtirin.

[R Ayar 1-4] menülerinde aþaðýdaki ayarlarý gerçekleþtiriniz.
Çekim/Oynatým modunda 3 düðmesine basýnýz ve [R Ayar 1-4] 
menülerini görüntülemek üzere dört-yollu düðmeyi (45) veya e-kadraný 
kullanýnýz.

Menülerin nasýl kullanýlacaðý ile ilgili ayrýntýlar için, bkz. “Menülerin Kullanýmý” 
(s.41).

Ayar Menüsü Ögeleri

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa

R1

Language/u Menüler ve mesajlarýn belireceði dili 
deðiþtirir.

s.283

Tarih Ayarlama Tarih formatýný ve saati ayarlar. s.280

Dünya Saati

Yurtdýþýna seyahat ettiðinizde, mevcut yerin 
ayarlarýna ek olarak monitörde görüntülenmesi 
üzere belirlenen bir þehrin yerel tarihinin 
ve saatinin görüntülenmesini ayarlar.

s.280

Metin Boyutu
Ýlgili menü ekranlarýnda seçilen bir ögenin 
yazý boyutunu ayarlar.

s.284

Bip sesi
Bip sesini açar/kapatýr ve bunun ses 
seviyesini deðiþtirir.

s.279

Kýlavuz Ekraný
Monitördeki göstergelerin görüntülenmesini 
ayarlar.

s.284

Durum Ekraný
Durum ekraný ve kontrol panelinin ekran 
rengini ayarlar.

s.285

R2

Parlaklýk Seviyesi Ekranýn parlaklýðýný deðiþtirir. s.287

LCD Renk Ayarý Ekranýn rengini ayarlayabilirsiniz. s.287

Video Çýkýþý
Bir video giriþ terminali olan bir AV cihazýna 
baðlantý yapýldýðýnda çýkýþ formatýný ayarlar.

s.252

USB Baðlantýsý
Bir bilgisayara baðlantý yapýldýðýnda USB 
baðlantý modunu ayarlar.

s.303

Klasör Ýsmi
Fotoðraflarýn kaydedilmesi için klasörün 
isimlendirme sistemini ayarlar.

s.289
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R2
Yeni Klasör Oluþtur SD Hafýza Kartýnda yeni bir klasör oluþturur. s.289

Telif Hakký Bilgileri
Exif’de gömülü olan fotoðrafçý ve telif hakký 
bilgilerini ayarlar.

s.293

R3

Otomatik Kapanma
Kameranýn kendisini otomatik olarak 
kapatmasý üzere gereken bekleme süresini 
ayarlar

s.291

AA Pil Türü Kamera için kullanýlan AA pili türünü seçer. s.291

Sýfýrlama Tüm ayarlarý resetler. s.320

R4

Piksel Haritalama
CMOS sensördeki herhangi bir bozuk pikseli 
ortadan kaldýrýr veya düzeltir.

s.297

Toz Uyarýsý
CMOS sensöre yapýþmýþ olan tozu tespit 
eder.

s.326

Toz Sökme Sarsma yoluyla CMOS sensörü temizler. s.325

Sensör Temizleme
Bir üfleyici ile CMOS sensörün temizlenmesi 
için aynayý yukarý pozisyona kilitler.

s.328

Format Bir SD Hafýza Kartýný formatlar. s.278

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa

Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Metin Boyutu

ÇıkışMENU

2 3 4
Türkçe

Kılavuz Ekranı
Durum Ekranı

Bip sesi
3sn.

Standart

1

[R Ayar 1] menüsü

Parlaklık Seviyesi
LCD Renk Ayarı
Video Çıkışı
USB Bağlantısı
Klasör İsmi Tarih

ÇıkışMENU

1 2 3 4
±0

Yeni Klasör Oluştur
Telif Hakkı Bilgileri

PAL
MSC

[R Ayar 2] menüsü

Otomatik Kapanma 1dk
AA Pil Türü
Sıfırlama

ÇıkışMENU

1 2 3 4

AUTO

[R Ayar 3] menüsü

Piksel Haritalama
Toz Uyarısı
Toz Sökme
Sensör Temizleme
Formatla

ÇıkışMENU

1 2 3 4

[R Ayar 4] menüsü
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Bir SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý

Kullanýlmamýþ veya baþka kameralarda ya da dijital cihazlarda kullanýlmýþ 
olan bir SD Hafýza Kartýný formatlamak (baþlatmak) için bu kamerayý 
kullanýnýz.
Formatlama, SD Hafýza Kartý içerisinde kayýtlý olan tüm verileri silecektir.

1 [R Ayar 4] menüsünde [Formatla] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Format] ekraný belirir.

2 [Formatla] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

Formatlama baþlar.

Formatlama tamamlandýðý zaman, menü 
seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ 
olan ekran tekrar belirir.

• Formatlama esnasýnda SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz. Kartta hasar 
oluþabilir ve kullanýlamaz hale gelebilir.

• Formatlama, korumalý veya korumasýz tüm verileri siler. Dikkatli olunuz.

Bir SD Hafýza Kartý formatlandýðý zaman, karta atanmýþ olan etiket “K-r”dir. 
W bir bilgisayara baðlandýðý zaman, SD Hafýza Kartý “K-r” ismiyle bir 
kaldýrýlabilir disk olarak tanýmlanýr. (s.304)

OK

Formatla

İptal
Formatla

Tüm veriler silinecektir

OK

FormatlanıyorFormatlanıyor
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Bip Sesi, Tarih ve Saat ve Ekran 
Dilinin Ayarlanmasý

Kamera iþletim bip sesini açýp kapatabilirsiniz veya bunun ses seviyesini 
deðiþtirebilirsiniz. Varsayýlan olarak, tüm mevcut ayarlar O (Açýk) þeklinde 
ayarlýdýr ve ses seviyesi [3] olarak ayarlýdýr. Aþaðýdaki altý öge ayarlanabilir.
• Odakta
• AE-L (AE Kilidi iþletim sesi)
• Zamanlayýcý
• Uzaktan Kumanda
• Tek Tuþla Dosya Formatý ([Tek Tuþ Dosya Formatý] | düðmesine 

ayarlandýðýnda duyulan iþletim sesi)
• 1 saniye için OK düðmesine basýn (AF noktasý etkin olduðunda veya 

devredýþý býrakýldýðýnda duyulan iþletim sesi)

1 [R Ayar 1] menüsünde [Bip sesi] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Bip sesi 1] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz ve ses seviyesini 
ayarlamak üzere dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Altý seviye arasýndan seçim yapýnýz. 0’a ayarlandýðýnda, tüm bip seslerini 
kapatabilirsiniz.

3 Bir öge seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz. 
[Bip sesi 2] ekranýný görüntülemek için 
e-kadraný çeviriniz.

4 Dört yollu düðmeyi (45)
kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý) seçiniz.

5 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Bip Sesinin Ayarlanmasý

Bip sesi
Ses Seviyesi

Odakta
AE-L
Zamanlayıcı
Uzaktan Kumanda
Tek Tuş Dosya Formatı

MENU

1 2
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Baþlangýç tarih ve saati ayarlarýný deðiþtirebilir ve bunlarýn ekran biçimlerini 
de ayarlayabilirsiniz. Tarih görüntüleme biçimi için [aa/gg/yy], [gg/aa/yy] 
veya [yy/aa/gg] arasýndan ve saat görüntüleme biçimi için de [12s] 
(12-saat ekraný) veya [24s] (24-saat ekraný) arasýndan seçim yapýnýz.

[R Ayar 1] menüsünde (s.276) [Tarih 
Ayarlama] dahilinde ayarlayýnýz.

1 Tarih ve Saat Ayarý (s.68)

“Baþlangýç Ayarlarý” (s.64) kýsmýnda seçilen tarih ve saat, bulunduðunuz 
yerin tarih ve saati olarak kullanýlýr.
[Dünya Saati] dahilinde gidilen yeri belirlemeniz, yurtdýþýna seyahat 
ettiðinizde yerel tarihi ve saati ekranda görüntülemenize imkan verir.

1 [R Ayar 1] menüsünde [Dünya Saati] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Dünya Saati] ekraný belirir.

2 [Saat ayarý] için X (Gidilen yer) 
veya W (Bulunulan yer) seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Bu ayar, kýlavuz ekranýnda veya kontrol 
panelinde beliren tarihe ve saate 
yansýtýlýr.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Seçim çerçevesi X (Gidilen Yer ayarý) kýsmýna hareket eder.

Tarih ve Saat Ekranýnýn Deðiþtirilmesi

Dünya Saatinin Ayarlanmasý

MENU

00 00:

24h

Tarih Ayarlama

Tarih Biçimi

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

İptal

// 20100101

gg/aa/yy

Dünya Saati

Saat ayarý

Gidilen yer
Londra

Bulunulan yer
Ýstanbul

09 00:

10 00:
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4 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[X Gidilen Yer] ekraný belirir.

5 Bir gidilen yer þehri seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Bölgeyi deðiþtirmek için e-kadraný 
çeviriniz.

Seçilen þehir için konum, saat farký 
ve geçerli saat görüntülenir.

6 [DST] seçmek için dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.

7 Dört yollu düðmeyi (45)
kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý) seçiniz.

Eðer gidilen yer þehrinde yaz saati uygulamasý (DST) varsa O seçiniz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Gidilen yer ayarý kaydedilir ve kamera [Dünya Saati] ekranýna döner.

9 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

• Bir gidilen yer olarak seçilebilecek þehirleri görmek için bkz. “Dünya Saati 
Þehir Listesi” (s.282).

• Þehri ve DST ayarýný belirlemek için 2. Adýmda W (Bulunulan yer) seçiniz.
• Eðer [Saat ayarý] X (Gidilen yer) olarak ayarlanýrsa, kýlavuz ekranda 

ve kontrol panelinde X belirir. (s.27)
• [Saat ayarý] ayarýný X (Gidilen yer) olarak ayarladýðýnýz zaman, video çýkýþý 

(s.252) ayarý bu þehir için belirlenmiþ video çýkýþ biçimine deðiþir.

Gidilen yer

DST

Londra

Ýptal

  -01:00

09:00
OK
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Dünya Saati Þehir Listesi

Bölge Þehir Bölge Þehir
Kuzey 
Amerika

Honolulu Afrika/Batý 
Asya

Dakar
Ankoraj Cezayir
Vancouver Johannesburg
San Francisco Ýstanbul
Los Angeles Kahire
Calgary Kudüs
Denver Nairobi
Þikago Cidde
Miami Tahran
Toronto Dubai
New York Karaçi
Halifaks Kabil

Orta 
ve Güney 
Amerika

Mexico City Male
Lima Delhi
Santiago Kolombo
Caracas Katmandu
Buenos Aires Dakka
Sao Paulo Doðu Asya Yangon
Rio de Janeiro Bangkok

Avrupa Lizbon Kuala Lumpur
Madrid Vientiane
Londra Singapur
Paris Phnom Penh
Amsterdam Ho Chi Minh
Milan Jakarta
Roma Hong Kong
Kopenhag Pekin
Berlin Þangay
Prag Manila
Stokholm Taipei
Budapeþte Seul
Varþova Tokyo
Atina Guam
Helsinki
Moskova
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Görüntülenen menülerin, hata mesajlarýnýn, vs. dilini seçebilirsiniz.
Kameranýn aþaðýdaki dilleri desteklemektedir: Ýngilizce, Fransýzca, 
Almanca, Ýspanyolca, Portekizce, Ýtalyanca, Hollandaca, Danimarkaca, 
Ýsveççe, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Rusça, 
Korece, Geleneksel Çince, Basitleþtirilmiþ Çince ve Japonca.

[R Ayar 1] menüsü (s.276) dahilinde 
[Language/u] ayarlayýnýz.

1 Ekran Dilinin Ayarlanmasý (s.64)

Bölge Þehir

Okyanusya Perth
Adelaide
Sidney
Noumea
Wellington
Auckland
Pago Pago

Ekran Dilinin Ayarlanmasý

Cancel OKOKMENU
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Monitörün ve Menü Ekranýnýn 
Ayarlanmasý

Ýlgili menü ekranlarýnda seçilen bir ögenin yazý boyutunu [Standart] 
(normal ekran) veya [Büyük] (büyütülmüþ ekran) olarak ayarlayabilirsiniz.

[R Ayar 1] menüsünde (s.276) [Metin Boyutu] 
dahilinde ayarlayýnýz.

Kamera açýldýðý ve Çekim modu deðiþtirildiði zaman, monitörde 
görüntülenecek olan kýlavuzlarýn görüntülenme süresinin uzunluðunu 
ayarlayýnýz. (s.27)
[3 sn.] (varsayýlan ayar), [10 sn.], [30 sn.] ve [Kapalý] arasýndan seçim 
yapýnýz.

[R Ayar 1] menüsünde (s.276) [Kýlavuz 
Ekraný] dahilinde ayarlayýnýz.

Yazý Boyutunun Ayarlanmasý

Kýlavuz Ekran Süresinin Ayarlanmasý

MENU

1 2 3 4
Türkçe

3sn.

Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Metin Boyutu

Kılavuz Ekranı
Durum Ekranı

Bip sesi

İptal OKOK

Standart
Büyük

Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Metin Boyutu

Kılavuz Ekranı
Durum Ekranı

Bip sesi

MENU

1 2 3 4
Türkçe

İptal OKOK

3sn.
10sn.
30sn.
Kapalı
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3 düðmesine basýldýðýnda monitörde görüntülenen baþlangýç menü 
sekmesini ayarlayýnýz.

1 [A Özel Ayar 3] menüsünde [19. Menü Konumunu Kaydet] 
seçiniz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[19. Menü Konumunu Kaydet] ekraný belirir.

2 [Menü Konumunu Resetle] veya 
[Menü Konumunu Kaydet] 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

3 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Durum ekraný ve kontrol panelinin ekran rengini ayarlayabilirsiniz.

1 [R Ayar 1] menüsünde [Durum Ekraný] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Durum Ekraný] ekraný belirir.

Görüntülenen Baþlangýç Menü Sekmesinin 
Ayarlanmasý

1
Menü Konumunu 
Resetle

[A Kayýt Modu 1] menüsü (Oynatým 
menüsünde [Q Oynatým 1] menüsü) daima 
ilk olarak görüntülenir. (varsayýlan ayar)

2
Menü Konumunu 
Kaydet

En son seçilen menü sekmesi ilk olarak 
görüntülenir.

Durum Ekraný Ayarý

19.
1
2

Menü Konumunu Kaydet
Menü Konumunu Resetle
Menü Konumunu Kaydet

Menü düğmesine basılmasıyla

İptalMENU

en son kullanılan menü
sekmesine erişilir

OKOK
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2 Altý ekran rengi arasýndan seçim 
yapmak üzere dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

3 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Durum ekraný ve kontrol panelinin ekran rengi deðiþtirilir.

Hýzlý Ýzleme ekran ayarlarýný belirleyebilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 3] menüsünde [Hýzlý Ýzleme] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Hýzlý Ýzleme] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve sonrasýnda bir ekran süresi 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 [Histogram], [Parlak/Koyu Alan] veya [Hýzlý Ýzlemeyi 
Büyüt] arasýndan seçim yapmak için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

5 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

[Hýzlý Ýzlemeyi Büyüt] O (varsayýlan ayar) olarak ayarlandýðýnda, 
e-kadran ile fotoðrafý büyütebilirsiniz. (s.232)

Hýzlý Ýzleme için Ekran Ayarý

1/125
5.6F

MENU

1
Durum Ekranı

Ekran Rengi

Hızlı İzleme

MENU

Ekran Zamanı
Histogram
Parlak/Koyu Alan
Hızlı İzlemeyi Büyüt

İptal OKOK

1sn.
3sn.
5sn.
Kapalı
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6 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Ekranýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Ekranýn görülmesi zor olduðu zaman 
ayarlarý belirleyiniz.

1 [R Ayar 2] menüsünde [Parlaklýk Seviyesi] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Parlaklýk Seviyesi] ekraný belirir.

2 Parlaklýðý ayarlamak için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

15 parlaklýk seviyesi arasýndan seçim 
yapabilirsiniz.

| düðmesine basýldýðýnda deðer ±0 
olarak resetlenir.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Ekranýn rengini ayarlayabilirsiniz.

1 [R Ayar 2] menüsünde [LCD Renk Ayarý] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[LCD Renk Ayarý] ekraný belirir.

Ekran Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý

Ekran Renginin Ayarlanmasý

MENU

Parlaklık Seviyesi

±0İptal OKOK

+2+2
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2 Rengi ayarlayýn.

G-M ve B-A eksenlerinde yedi seviye 
(225 kalýp) mevcuttur.

Mevcut iþlemler

3 4 düðmesine basýnýz.

4 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Dört-yollu düðme (23) Yeþil (G) ve macenta (M) arasýndaki renklerin 
tonunu ayarlar.

Dört-yollu düðme (45) Mavi (B) ve kehribar (A) arasýndaki renklerin 
tonunu ayarlar.

| düðmesi Ayar deðerini resetler.

E-kadran Arka planda kaydedilen bir fotoðrafý görüntüler 
ve böylece fotoðrafý görüntülerken rengi 
ayarlayabilirsiniz. Bu, ekranýn rengini bir 
bilgisayar monitörünün rengi ile eþleþtirmek 
için kullanýþlýdýr.

MENU

GG

BB AAA

MM±0 ±0

±0 OK OKİptal

LCD Renk AyarıLCD Renk Ayarı
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Klasör/Dosya Numarasýnýn 
Ayarlanmasý

Fotoðraflarýn saklanmasý için bir klasör isimlendirme sistemi seçebilirsiniz.

[R Ayar 2] menüsünde (s.276) [Klasör Ýsmi] 
dahilinde ayarlayýnýz.

Bir SD Hafýza Kartýnda yeni bir klasör oluþturur. Mevcut kullanýlmakta olan 
klasörün numarasýný takip eden numaraya sahip olan bir numara ile yeni 
bir klasör oluþturulur.

1 [R Ayar 2] menüsünde [Yeni Klasör Oluþtur] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Yeni Klasör Oluþtur] ekraný belirir.

Klasör Ýsimlendirme Sisteminin Deðiþtirilmesi

Tarih

Resmin çekilmiþ olduðu ay ve gün bilgilerinin iki basamaðý, 
[xxx_AAGG] þeklinde klasör ismi olarak atanýr. [xxx], 100’den 999’a 
dek ardýþýk bir sayýdýr. [AAGG] (ay ve gün), [Tarih Ayarlama] (s.280) 
kýsmýnda ayarlanan ekran stiline göre belirir. (varsayýlan ayar)
Örnek) 101_0125 : 25 Ocak’ta çekilmiþ olan fotoðraflarý içeren klasör

PENTX
Klasör ismi [xxxPENTX] þeklinde atanýr.
Örnek) 101PENTX

Yeni Klasörler Oluþturma

Parlaklık Seviyesi
LCD Renk Ayarı
Video Çıkışı
USB Bağlantısı
Klasör İsmi

MENU

1 2 3 4

PAL

±0

MSC

Yeni Klasör Oluştur
Telif Hakkı Bilgileri

İptal OKOK

Tarih
PENTX

K-r_OPM_TUR.book  Page 289  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



290

Ýlave A
yarlarýn

 D
eð

iþtirilm
esi

9

2 [Klasör oluþtur] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Yeni bir numaraya sahip bir klasör 
oluþturulur.

Yeni bir klasöre kaydedildiði zaman bir fotoðrafa dosya numarasý atanmasý 
için ilgili metodu seçebilirsiniz. [A Kayýt Modu 4]menüsünde [Hafýza] 
(s.298) kýsmýnda [Dosya No.] ayarýný gerçekleþtiriniz.

Bu iþlem gerçekleþtirilerek yalnýzca bir klasör oluþturulabilir. Ardýþýk olarak pek 
çok boþ klasör oluþturulamaz.

Dosya Numarasý Ayarýnýn Seçilmesi

O
Bir önceki klasöre kaydedilmiþ olan en son fotoðrafýn dosya numarasý 
muhafaza edilir ve bundan sonraki fotoðraflara, yeni bir klasör oluþturulmuþ 
olsa bile, ardýþýk dosya numaralarý atanýr.

P
Fotoðraflarýn kaydedilmesi için her yeni klasör oluþturulmasýnda, bir klasöre 
kaydedilen ilk fotoðrafýn dosya numarasý 0001’e döner.

Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý 500’ü aþtýðý zaman, çekilen fotoðraflar her biri 
500 fotoðraflýk klasörlere ayrýlýr. Ancak, Pozlama Parantezli çekimde, 
fotoðraflarýn sayýsý 500’ü aþsa bile, çekim tamamlanana dek fotoðraflar ayný 
klasör içerisinde saklanacaktýr.

Yeni Klasör Oluştur

İptal
Klasör oluştur

Aşağıdaki isimle yeni bir
depolama klasörü oluşturur:

101 PENTX

OKOK
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Güç Ayarlarýnýn Seçilmesi

Belli bir süre sonunda kullanýlmamasý durumunda kameranýn otomatik 
olarak kapanmasýný ayarlayabilirsiniz. [1 dk.] (varsayýlan ayar), [3 dk.], 
[5 dk.], [10 dk.], [30 dk.] ya da [Kapalý] arasýndan seçim yapýnýz.

[R Ayar 3] menüsünde (s.277) [Otomatik 
Kapanma] dahilinde ayarlayýnýz.

Kamerada kullanýlan AA pillerin türünü belirler. Fabrika varsayýlan ayarý 
[Otomatik tarama] þeklindedir.

1 [R Ayar 3] menüsünde [AA Pil Türü] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[AA Pil Türü] ekraný belirir.

Otomatik Kapanma Fonksiyonu

• Otomatik Kapanma fonksiyonu aþaðýda belirtilen durumlarda çalýþmaz:
- Live View görüntüsü belirdiði zaman
- slayt gösterimi oynatýldýðý zaman
- kamera bir USB kablosu ile bir bilgisayara baðlandýðý zaman

• Ayarlý süre sonarasýnda kameranýn kapanmasý halinde, kamerayý yeniden 
aktive etmek için aþaðýdaki iþlemlerden birini gerçekleþtiriniz.
- Kamerayý tekrar açýnýz.
- Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
- Q düðmesine, 3 düðmesine veya M düðmesine basýnýz.

Pil Türünün Ayarlanmasý

Otomatik Kapanma
AA Pil Türü
Sıfırlama

MENU

1 2 3 4

İptal OKOK

1dk
3dk
5dk
10dk
30dk
Kapalı
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2 Bir pil türü seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

[Otomatik tarama] olarak ayarlandýðýnda, 
kamera kullanýlmakta olan pillerin türünü 
otomatik olarak belirleyecektir.

3 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Kullanýlmakta olan pilleri türü seçmiþ olduðunuz pil türünden farklý olduðu 
zaman, pil seviyesi düzgün bir þekilde belirlenemeyecektir. Lütfen düzgün pil 
türünün [AA Pil Türü] ayarýnda seçilen olduðundan emin olunuz. Genellikle, 
[Otomatik tarama] kullanýlmasýnda herhangi bir sorunla karþýlaþýlmamaktadýr. 
Ancak düþük sýcaklýklarda ve pillerin uzun süreler boyunca saklandýktan sonra 
kullanýlmasý durumunda, kameranýn, kalan pil seviyesini düzgün bir biçimde 
belirleyebilmesi için uygun pil tipini ayarlayýnýz.

Otomatik Kapanma 1dk

MENU

1 2 3 4

AUTO

İptal OKOK

AA Pil Türü
Otomatik tarama

Nikel-Metal Hidrit
Alkalin

Lityum

AUTO
AUTO

Ni-MH
AL

Li
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Fotoðrafçý Bilgilerinin Ayarlanmasý

Kamera türü, çekim bilgileri ve diðer bilgiler, çekilen fotoðraflarda Exif veri 
formatýnda gömülü þekildedir. Fotoðrafçý bilgilerini bu Exif içerisine gömülü 
olarak kaydedebilirsiniz.

1 [R Ayar 2] menüsünde [Telif Hakký Bilgileri] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Telif Hakký Bilgileri] ekraný belirir.

2 O veya P seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

3 [Fotoðrafçý] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Yazý girme ekraný belirir.

4 Yazýyý girin.

32’ye kadar tek-bit 
alfanümerik karakter 
ve sembol giriþi 
yapýlabilir.

Exif bilgilerini kontrol etmek için, tedarik edilmiþ olan “PENTAX Digital Camera 
Utility 4” programýný (s.307) kullanýnýz.

O Telif hakký bilgilerini Exif’e kaydeder.

P
Telif hakký bilgilerini Exif’e 
kaydetmez (varsayýlan ayar).

Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı Ekle

Fotoğrafçı

Telif Hakkı Sahibi

MENU

Fotoğrafçı

İptal
Bir Karakter Sil

Giriş

Bitir

OKMENU

Yazý seçim 
imleci

Yazý girme 
imleci

K-r_OPM_TUR.book  Page 293  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



294

Ýlave A
yarlarýn

 D
eð

iþtirilm
esi

9

Mevcut iþlemler

5 Yazýyý girdikten sonra, yazý seçim 
imlecini [Bitir] kýsmýna taþýyýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Kamera [Telif Hakký Bilgileri] ekranýna 
döner.

6 [Telif Hakký Sahibi] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve [Fotoðrafçý] kýsmýnda anlatýlan yolun aynýsýný 
izleyerek yazýyý giriniz.

7 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Dört-yollu düðme 
(2345)

Yazý seçim imlecini hareket ettirir.

E-kadran Yazý girme imlecini hareket ettirir.

| düðmesi Büyük ve küçük harfler arasýnda geçiþ yapar.

4 düðmesi Yazý giriþ imleci konumunda yazý seçim imleci 
ile seilen bir karakter girer.

K/i düðmesi Yazý giriþ imleci konumunda bir karakteri siler.

MENU

Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı Ekle

Fotoğrafçı

Telif Hakkı Sahibi
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DPOF Ayarlarýnýn Belirlenmesi

Kayýtlý fotoðraflar içeren SD Hafýza Kartýný alýp baský servisi sunan bir 
maðazaya götürerek klasik fotoðraf baskýlarý sipariþ edebilirsiniz.
DPOF (Dijital Baský Düzeni Formatý) ayarlarý kopyalarýn sayýsýný 
belirlemenize ve tarihi yazdýrmanýza imkan verir.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

2 r (DPOF) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Ayarlarýn nasýl seçileceði ile ilgili ekran görüntülenir.

3 [Tek Fotoðraf] veya [Tüm 
fotoðraflar] seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

4 3. Adýmda [Tek Fotoðraf] 
seçildiði zaman, DPOF ayarlarýný 
gerçekleþtirmek üzere bir 
fotoðraf seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

• DPOF ayarlarý RAW fotoðraflarýna ve filmlere uygulanamaz.
• 999’a kadar fotoðraf için DPOF ayarlarý oluþturabilirsiniz.

MENU

Tüm fotoğraflar

Tek Fotoğraf

OKOK

MENU

00

100-0105100-0105

OKTarihTarih

Kopyalar Tarih

OKOK
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5 Kopya sayýsýný seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

99 kopyaya kadar ayarlayabilirsiniz.

DPOF ayarlarý bulunan fotoðraflar için ekranýn sað üst kýsmýnda K 
belirir. DPOF ayarlarýný iptal etmek için, kopya sayýsýný [00] olarak 
ayarlayýnýz.

6 Tarih baskýsý için O veya P 
seçmek üzere e-kadraný çeviriniz.

Diðer fotoðraflar için de (999’a kadar) 
DPOF ayarlarýný aypmak için 4. ila 6. 
Adýmlarý tekrarlayýnýz.

7 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen fotoðraf için DPOF ayarlarý kaydedilir ve kamera Oynatým 
moduna döner.

O Tarih baskýsý yapýlacaktýr.

P Tarih basýlmayacaktýr.

• Yazýcýdan veya fotoðraf baský laboratuvarýndaki baský ekipmanýndan 
kaynaklanan sebeplerle, DPOF ayarý kýsmýnda tarih için O ayarlansa bile, 
fotoðraflara tarih damgasý basýlamayabilir.

• Tüm Fotoðraflar ayarýnda belirlenen kopya sayýsý tüm fotoðraflara uygulanýr 
ve Tek Fotoðraf ayarýnda belirlenen ayarlar iptal edilir. Baský iþleminden 
önce, bu sayýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz.

MENU

01

100-0105100-0105

OKTarihTarih

Kopyalar Tarih

OKOK
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CMOS Sensörde Bozuk Piksellerin 
Düzeltilmesi (Piksel Eþleþtirme)

Piksel Eþleþtirme, CMOS sensördeki bozuk piksellerin bulunmasý 
ve düzeltilmesi için kullanýlan bir fonksiyondur.

1 [R Ayar 4] menüsünde [Piksel Haritalama] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Piksel Haritalama] ekraný belirir.

2 [Piksel Haritalama] seçmek için 
dört-yollu düðmeye (2) basýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Hatalý pikseller tespit edilir ve düzeltilir 
ve menü seçilmeden hemen önce 
görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Pil gücü az olduðu zaman, ekranda [Piksel Haritalamayý etkin kýlmak için yeterli 
pil gücü yok] görüntülenir. AC adaptör kitini K-AC109 (seçmeli) kullanýnýz veya 
geniþ miktarda güce sahip olan bir pille deðiþtiriniz.

OK

Piksel Haritalama

İptal
Piksel Haritalama

Görüntü sensörünü
kontrol eder ve bozuk

pikselleri onarır

OK
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Kamerada Kaydetmek üzere 
Ayarlarýn Seçilmesi (Hafýza)

Kamera kapatýldýðý zaman hangi fonksiyon ayarlarýnýn kaydedileceðini 
seçebilirsiniz. Aþaðýdaki fonksiyon ayarlarý kaydedilebilir.

1 [A Kayýt Modu 4] menüsünde [Hafýza] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Hafýza 1] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanarak bir fonksiyon seçiniz.

[Hafýza 2] ekranýný görüntülemek için 
e-kadraný çeviriniz.

3 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Fonksiyon Fabrika 
Ayarý

Fonksiyon Fabrika 
Ayarý

Flaþ Modu O Ters Ýþlem P

Geçiþ Modu O Dijital Filtre P

Beyaz Dengesi O YDM Çekimi P

Özel Fotoðraf O Çekim Bilgisi Ekraný P

Hassasiyet O Oynatým Bilgisi Ekraný O

EV Telafisi O Dosya No. O

Flaþ Pozlama Telafisi O

O Kamera kapatýldýðý zaman bile ayarlar kaydedilir.

P
Kamera kapatýldýðý zaman ayarlar temizlenir ve bunlar varsayýlan 
deðerlerine döndürülür.

Hafıza

MENU

Flaş Modu
Geçiş Modu
Beyaz Dengesi

Hassasiyet
EV Telafisi
Flaş Pozlama Telafisi

1 2

Özel Fotoğraf
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4 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

• Yeni bir klasör oluþturulmuþ olsa bile dosya ismi için ardýþýk 
numaralandýrmaya devam etmek üzere [Dosya No.] kýsmýný O (Açýk) olarak 
ayarlayýnýz. Bkz. “Dosya Numarasý Ayarýnýn Seçilmesi” (s.290).

• [R Ayar] menüsü resetlendiði zaman (s.320), tüm Hafýza ayarlarý bunlarýn 
varsayýlan deðerlerine döndürülür.

• Eðer [Çekim Bilgisi Ekraný] P (Kapalý) olarak ayarlanýrsa, kamera açýldýðý 
zaman ilk olarak daima durum ekraný görüntülenir. (s.29)
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10 Bir Bilgisayarla 
Baðlantý

Bu bölümde kameranýn bilgisayarýnýza nasýl baðlanacaðý, 
tedarik edilmiþ olan CD-ROM’un kurulumu v.s. ile ilgili 
açýklamalar bulunmaktadýr.

Çekilen Fotoðraflarýn bir Bilgisayarda 
Ýþlemden Geçirilmesi .........................................302

Fotoðraflarýn Bilgisayarýnýza Kaydedilmesi .....303

Tedarik Edilmiþ Olan Programýn Kullanýmý .....306
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Çekilen Fotoðraflarýn bir Bilgisayarda 
Ýþlemden Geçirilmesi

Çekilen fotoðraflar ve filmler, bir USB kablosu üzerinden W kameranýn 
baðlanmasýyla bir bilgisayara aktarýlabilir ve tedarik edilmiþ olan program 
yoluyla kullanýlabilir.
Kameranýzý bir bilgisayara baðlamak veya tedarik edilmiþ olan CD-ROM 
(S-SW110) içindeki “PENTAX Digital Camera Utility 4” programýný 
kullanmak için, aþaðýdaki sistem gerekliliklerini saðlamanýzý tavsiye 
ediyoruz.

Windows

Macintosh

Ýþletim Sistemi
Windows XP (SP3 veya üstü), Windows Vista, veya Windows 
7 (herhangi bir Windows x64 Edition’da bir 32-bit uygulamasý 
olarak yürütülebilir.)

CPU
Pentium D 3.0 GHz dengi veya daha üstü (Intel Core 2 Duo 
iþlemci 2.0 GHz dengi veya daha üstü tavsiye edilir)

RAM 2.0 GB minimum (3.0 GB veya daha fazlasý tavsiye edilir)

Boþ Disk Alaný 1 GB minimum (8 GB veya daha fazlasý tavsiye edilir)

Monitör
1280×800 piksel veya daha fazlasý (1920×1200 veya daha 
fazlasý tavsiye edilir), 24-bit tam renk (yaklaþýk 16,77 milyon 
renk)

Diðerleri USB 2.0 yuvasý, standart ekipman olmalýdýr

Ýþletim Sistemi Mac OS X 10.4.11, 10.5, or 10.6

CPU
PowerPC G5 Dual-core 2.0 GHz veya daha üstü (Intel Core 
2 Duo iþlemci 2.0 GHz veya daha üstü tavsiye edilir. 
Üniversal Ýkili formatý.)

RAM 2.0 GB minimum (4.0 GB veya daha fazlasý tavsiye edilir)

Boþ Disk Alaný 1 GB minimum (8 GB veya daha fazlasý tavsiye edilir)

Monitör
1280×800 piksel veya daha fazlasý (1920×1200 veya daha 
fazlasý tavsiye edilir), 24-bit tam renk (yaklaþýk 16,77 milyon 
renk)

Diðerleri USB 2.0 yuvasý, standart ekipman olmalýdýr
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Fotoðraflarýn Bilgisayarýnýza 
Kaydedilmesi

Tedarik edilmiþ olan USB kablo (I-USB7) yoluyla bir bilgisayara baðlantý 
yaparken USB baðlantý modunu ayarlayýnýz. Varsayýlan ayar [MSC] 
þeklindedir.

1 [R Ayar 2] menüsünde [USB Baðlantýsý] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

2 [MSC] veya [PTP]seçmek için 
dört-yollu düðmeyi 23 
kullanýnýz.

Ayrýntýlar için bkz. s.304.

3 4 düðmesine basýnýz.

Ayar deðiþtirilir.

4 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

USB Baðlantý Modunun ayarlanmasý

Parlaklık Seviyesi
LCD Renk Ayarı
Video Çıkışı
USB Bağlantısı
Klasör İsmi
Yeni Klasör Oluştur

İptal OKOKMENU

1 2 3 4

PAL

±0

Telif Hakkı Bilgileri

MSC
PTP
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1 Bilgisayarýnýzý açýnýz.

2 Kameranýzý kapatýn ve tedarik edilmiþ olan USB kabloyu 
kullanarak kameranýzla bilgisayarýnýzý baðlayýn.

Kameranýzla Bilgisayarýnýzý Baðlayarak 
Fotoðraflarýn Kaydedilmesi

MSC ve PTP
MSC (Yýðýn Depolama Sýnýfý)
Bilgisayara USB yoluyla baðlý olan cihazlarý bir hafýza cihazý olarak 
kabul eden genel amaçlý bir sürücü programýdýr. Bu sürücü ile USB 
cihazlarýný kontrol etmek için de bir standart belirtir.
USB Yýðýn Depolama Sýnýfýný destekleyen bir cihazý basitçe 
baðlayarak, tahsis edilmiþ bir sürücü kurmaksýzýn dosyalarý 
kopyalayabilir, okuyabilir ve yazabilirsiniz.

PTP (Resim Aktarým Protokolü)
Dijital görüntülerin transferine ve dijital kameralarýn kontrolüne USB 
üzerinden izin veren ISO 15740 olarak standardize edilmiþ bir 
protokoldür.
Bir cihaz sürücüsü kurmaksýzýn PTP’yi destekleyen cihazlar arasýnda 
görüntü verilerini transfer edebilirsiniz.

Baþka türlü bir þekilde belirtilmediði müddetçe, W kamerayý 
bilgisayarýnýza baðlarken MSC’yi seçiniz.
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3 Kameranýzý açýnýz.

Kamera, “K-r” etiketiyle bir kaldýrýlabilir disk veya bir SD Hafýza Kartý 
olarak tanýnýr.

Eðer kamera açýldýðý zaman “K-r” ekraný belirirse, [Windows Explorer’ý 
kullanarak dosyalarý görüntülemek için klasörü aç] seçiniz ve [Tamam] 
düðmesini týklayýnýz.

4 Çekilen fotoðraflarý bilgisayarýnýza kaydedin.

Kameranýzda bulunan ya da fotoðraf dosyalarýnýn içerisinde bulunduðu 
klasördeki fotoðraf dosyasýný (dosyalarýný) bilgisayarýnýzýn sabit diskine 
sürükleyip, býrakýn.

5 Kameranýzla bilgisayarýnýzýn baðlantýsýný kesin.
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Tedarik Edilmiþ Olan Programýn 
Kullanýmý

“PENTAX Digital Camera Utility 4” tedarik edilmiþ olan CD-ROM (S-SW110) 
içerisinde gelmektedir. PENTAX Digital Camera Utility 4 programýný 
kullanarak, bilgisayarýnýzda kayýtlý olan fotoðraflar üzerinde iþlem yapabilir 
ve W ile çekilmiþ olan RAW dosyalarýný geliþtirebilir ve fotoðraflarýn 
rengini ayarlayabilirsiniz.

Uyumlu dosya formatlarý: .bmp (BMP)/.jpg (JPEG)/.pef (PENTAX 
orijinal RAW formatýnda kaydedilen dosyalar)/
.png (PNG)/.tif (TIFF)/.dng (DNG formatlý 
RAW dosyasý)

Tedarik edilmiþ olan CD-ROM’dan programý kurabilirsiniz.
Bilgisayarýnýzda çoklu hesaplar yaratýlmýþ ise, programý kurmadan önce 
yönetici haklarýna sahip olan bir hesapla oturumu açýnýz.

1 Bilgisayarýnýzý açýnýz.

Baþka bir yazýlýmýn çalýþmamakta olduðundan emin olunuz.

2 CD-ROM’u (S-SW110), bilgisayarýnýzdaki CD-ROM 
sürücüsüne yerleþtiriniz.

[PENTAX Software Installer] ekraný görünür.

Programýn Kurulumu

Eðer [PENTAX Software Installer] ekraný görünmez ise

• Windows için
1 Baþlat menüsünde [Bilgisayarým] kýsmýný týklayýnýz.
2 [CD-ROM sürücü (S-SW110)] simgesini çift-týklayýnýz.
3 [Setup.exe] simgesini çift-týklayýnýz.

• Macintosh için
1 Masaüstündeki CD-ROM (S-SW110) simgesini çift-týklayýnýz.
2 [PENTAX Installer] simgesini çift-týklayýnýz.
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3 [PENTAX Digital Camera Utility 
4] týklayýnýz.

Windows için, 4 adýma geçiniz.

Macintosh için, daha sonraki adýmlarý 
uygulamak üzere ekrandaki talimatlarý 
izleyiniz.

4 [Choose Setup Language] 
(Kurulum Dili Seç) ekranýnda 
istenen dili seçiniz ve [OK] 
(Tamam) düðmesini týklayýnýz.

5 Seçilen dilde [InstallShield 
Wizard] ekraný belirdiði zaman, 
[Next] (Ýleri) düðmesini 
týklayýnýz.

Daha sonraki adýmlarý uygulamak 
üzere ekrandaki talimatlarý izleyiniz.

PENTAX Digital Camera Utility 4 programý baþlatýldýðý zaman, aþaðýdaki 
ekran (tarayýcý) belirir.

Tarayýcý sekmesi ayarý (varsayýlan ayar)

Fotoðraflarýn görüntülenmesi ve organize edilmesi gibi dosya yönetim 
fonksiyonlarýný uygulayabilirsiniz.

PENTAX Digital Camera Utility 4 ekranlarý

Bu açýklamada kullanýlan ekranlar Windows içindir.
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1Menü Çubuðu
Bu fonksiyonlarý uygular veya çeþitli ayarlar yapar.
Macintosh için, menü çubuðu masaüstünün en üstünde belirir.

2Araç Çubuðu
Sýkça kullanýlan fonksiyonlar, Araç çubuðu düðmeleri olarak saðlanýr.

3Kontrol Paneli
Seçilen fotoðrafýn çekim bilgileri ve ayarlarý bu panelde belirir. 
Araç çubuðundaki Tarayýcý, Laboratuvar ve Özel düðmelerine basýlarak, 
Kontrol Panelinde görüntülenen sekme sayfalarý seti deðiþtirilebilir.

4Dosya Ekraný Paneli
Seçilen klasördeki dosya listesi ve fotoðraflar burada belirir.

5Durum Çubuðu
Seçilen ögedeki bilgiler belirir.

1

5

343

2
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Laboratuvar sekmesi ayarlarý (varsayýlan ayar)

Fotoðrafýn ayarlanmasý için kontrol paneli burada belirir.
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Özel sekmesi ayarý (varsayýlan ayar)

Görüntüleme ekraný burada kiþiselleþtirilebilir. Özel sekmesi sayfalarý, 
ihtiyaçlarýnýza uygun olarak çeþitli sekme sayfalarýný görüntülemek/
gizlemek için özel ayarlar yapmanýza imkan verir. Varsayýlan ayarlarla, 
tüm sekme sayfalarý görüntülenir.

Yazýlým programýnýn kullanýmý hakkýndaki ayrýntýlar için Yardým kýsmýna 
bakýnýz.

1 Araç çubuðunda  düðmesini 
týklayýnýz.

Veya [Yardým] menüsünde [PENTAX 
Digital Camera Utility Yardýmý] kýsmýný 
seçiniz.

Programda Ayrýntýlý Bilgilerin Görüntülenmesi
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Ürün Kaydý Hakkýnda
Size daha iyi hizmet sunulmasý açýsýndan, lütfen programý kaydetmeyi 
ihmal etmeyiniz.

s.307 sayfasýndaki 3. Adým altýnda 
bulunan ekranda [Ürün Kaydý] 
kýsmýný týklayýnýz.

Internette Ürün Kaydý için bir dünya 
haritasý görüntülenir. Eðer 
bilgisayarýnýz Internete baðlý ise, 
görünen ülke ya da bölgeye týklayýnýz 
ve programýnýzýn kaydý için belirtilen 
talimatlarý takip ediniz.

Yalnýzca ülkeniz veya bölgenizin 
görüntülenmesi halinde online kayýt 
yapabileceðinizi not ediniz.
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Not
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Fabrika Ayarlarý

Aþaðýdaki tabloda fabrika ayarlarý gösterilmektedir.
Hafýza (s.298) dahilinde ayarlanan fonksiyonlar kamera kapatýlsa bile 
kayýtlý olarak kalýr.

Ayarý Sýfýrlama
Evet: Ayar, resetleme iþlevi ile fabrika ayarýna geri döner (s.320).
Hayýr:Ayar, resetleme iþleminden sonra bile kayýtlý kalýr.

Doðrudan Tuþlar

[A Kayýt Modu] Menüsü

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

Geçiþ Modu 9 (Tek Kare çekimi) Evet

s.124
s.151
s.153
s.156

Flaþ Modu Çekim moduna baðlýdýr Evet s.79

Beyaz Dengesi F (Otomatik) Evet s.208

Hassasiyet OTOM. (ISO 200 - 3200) Evet s.104

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

Özel Fotoðraf Parlak Evet*1 s.221

Dosya Formatý JPEG Evet s.203

JPEG Piksel Ayarý E (4288×2848) Evet s.200

JPEG Kalite Ayarý C (En Ýyi) Evet s.201

AF Modu f Evet s.132

AE Ölçme L (Çoklu-segment) Evet s.121

AF noktasý seç b (5 AF Noktasý) Evet s.136

Ters Ýþlem Kapalý Evet s.224

Dijital Filtre Filtre kullanmaz Evet s.162

YDM Çekimi Kapalý Evet s.217
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Çoklu-
pozlama

Çekim Sayýsý 2 kez Evet
s.160

Otomatik EV ayarlamasi P (Kapalý) Evet

Aralýklý 
Çekim

Aralýklý 1sn. Evet

s.157
Çekim Sayýsý 2 fotoðraf Evet

Aralýklý Baþlat Þimdi Evet

Süreyi Baþlat 12:00AM / 00:00 Evet

Yüksek-ISO NR Otomatik Evet s.106

Düþük Obtrtör Hýzý NR Otomatik Evet s.108

Film

Kaydedilen Piksel b (1280×720, 16:9) Evet

s.171

Kalite Seviyesi C (En Ýyi) Evet

Ses g (Açýk) Evet

Ters Ýþlem Kapalý Evet

Dijital Filtre Filtre kullanmaz Evet

Film Açýklýk Kontrolü Sabit Evet

Shake Reduction l (Kapalý) Evet

Live View

Otomatik Odak Metodu I (Yüz Tespiti AF) Evet

s.166

Çizgi Göster Kapalý Evet

Bilgi Ekraný O (Açýk) Evet

Histogram P (Kapalý) Evet

Parlak/Koyu Alan P (Kapalý) Evet

Hýzlý 
Ýzleme

Ekran Zamaný 1sn. Evet

s.286
Histogram P (Kapalý) Evet

Parlak/Koyu Alan P (Kapalý) Evet

Hýzlý Ýzlemeyi Büyüt O (Açýk) Evet

D-Menzil 
Ayarý

Vurgu Telafisi Kapalý Evet s.215

Gölge Telafisi Kapalý Evet s.216

Objektif 
Telafisi

Bozulma Telafisi Kapalý Evet
s.219

Yan-Kromik-Spma Ayar Kapalý Evet

Renk Boþluðu sRGB Evet s.214

RAW Dosya Formatý PEF Evet s.204

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa
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*1 [Özel Fotoðraf] kýsmýnda belirtilen parametreler de resetlenir.
*2 Ayar, resetleme sonrasýnda [Yeþil Düðme] ayarýna döner.

Yeþil 
Düðme Y

eþ
il 

D
üð

m
e

Yeþil Düðme Yeþil Düðme Evet

s.205

Özel Fotoðraf *2 — Evet

Optik Ön-izleme *2 — Evet

Dijital
Ön-izleme *2

Histogram P (Kapalý) Evet

Parlak/
Koyu Alan

P (Kapalý) Evet

Hýzlý 
Ýzlemeyi 
Büyüt

O (Açýk) Evet

Dijital Filtre *2 — Evet

Ters Ýþlem *2 — Evet

Tek Tuþ 
Dosya 
Formatý *2

Çekimden 
sonra 
iptal et

O (Açýk) Evet

JPEG/
RAW/
RAW+ 
Dosya 
Formatý

Tüm RAW+ Evet

M Modunda Ýþlem P LINE Evet s.119

Programda e-kadran P SHIFT Evet s.112

AF/AE-L Düðmesi AF1’i etkin kýl Evet
s.127
s.130

Hafýza

Ters Ýþlem, Dijital Filtre, 
YDM Çekimi, Çekim Bilgisi 
Ekraný

P (Kapalý) Evet

s.298

Yukarýdaki fonksiyonlarýn 
haricinde

O (Açýk) Evet

Shake Reduction k (Açýk) Evet s.149

Giriþ Odaksal Uzunluðu 35 mm Evet s.150

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

K-r_OPM_TUR.book  Page 316  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



317
E

k

11

Oynatým Modu Paleti

*1 [Dijital Filtre] kýsmýnda belirtilen parametreler de resetlenir.

[Q Oynatým] Menüsü

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

Fotoðraf Döndürme — — s.244

Dijital Filtre Eðlenceli Kamera Evet *1 s.263

Yeniden Boyutla
Ayara göre maksimum 

boyut
— s.260

Kýrpma
Ayara göre maksimum 

boyut
— s.261

Slayt gösterimi — Evet s.242

RAW Geliþtirme
Dosya Formatý: JPEG
Kaydedilen Piksel: E
Kalite Seviyesi: C

Evet s.269

Ýndeks — — s.237

Fotoðraf Karþýlaþtýrma — — s.236

Koruma — Hayýr s.249

DPOF — Hayýr s.295

Film Düzenleme — — s.177

IrSimple — — s.253

Fotoðraf Düellosu — — s.256

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

Slayt gösterimi

Aralýklý 3 sn. Evet

s.241Ekran Efekti Kapalý Evet

Oynatýmý Tekrarla P (Kapalý) Evet

Hýzlý Zoom Kapalý Evet

s.231Parlak/Koyu Alan P (Kapalý) Evet

Otomatik Döndürme O (Açýk) Evet

IrSimple

Otomatik Yen. 
Boyutln.

i Evet
s.253

Ýletim Metodu Standart (IrSimple) Evet

Tüm Fotoðraflarý Sil — — s.247
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[R Ayar] Menüsü

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

Language/u Fabrika ayarýna göre Hayýr s.283

Tarih Ayarlama Fabrika ayarýna göre Hayýr s.280

Dünya 
Saati

Dünya Saati ayarý W (Bulunulan yer) Evet

s.280

Bulunulan yer 
(Þehir)

Fabrika ayarýna göre Hayýr

Bulunulan yer 
(DST)

Fabrika ayarýna göre Hayýr

Gidilen yer (Þehir) Bulunulan Yer ile ayný Hayýr

Gidilen yer (DST) Bulunulan Yer ile ayný Hayýr

Metin Boyutu Fabrika ayarýna göre Hayýr s.284

Bip sesi
Ses Seviyesi 3

Evet s.279
Ayar Tüm O (Açýk)

Kýlavuz Ekraný 3 sn. Evet s.284

Durum Ekraný 1 Evet s.285

Parlaklýk Seviyesi ±0 Evet s.287

LCD Renk Ayarý ±0 Evet s.287

Video Çýkýþý Fabrika ayarýna göre Hayýr s.252

USB Baðlantýsý MSC Evet s.303

Klasör Ýsmi Tarih Evet s.289

Yeni Klasör Oluþtur — — s.289

Telif Hakký 
Bilgileri

Telif Hakký Ekle P (Kapalý) Evet

s.293Fotoðrafçý — Hayýr

Telif Hakký Sahibi — Hayýr

Otomatik Kapanma 1 dk. Evet s.291

AA Pil Türü Otomatik tarama Evet s.291

Sýfýrlama — — s.320

Piksel Haritalama — — s.297

Toz Uyarýsý — — s.326

Toz Sökme
Toz Sökme — —

s.325
Baþlangýç Ýþlemi P (Kapalý) Evet

Sensör Temizleme — — s.328

Format — — s.278
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[A Özel Ayar] Menüsü

*1 Ayar deðerleri yalnýzca [21. AF Ýnce Ayarý] ekranýnda resetlenebilir.

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa

1. EV Adýmlarý 1/3 EV Adýmý Evet s.124

2. Hassasiyet Adýmlarý 1 EV Adýmý Evet s.105

3. Geniþletilmiþ Hassasiyet Kapalý Evet s.105

4. Ölçü Ýþletim Süresi 10 sn. Evet s.123

5. AF Kilitli AE-L Kapalý Evet s.140

6. AE ila AF Noktasý Baðl. Kur Kapalý Evet s.121

7. Otom. Parantezl. Düzeni 0 - + Evet s.125

8. AF Alanýný örtüþtür Açýk Evet s.137

9. AF.S Ayarý Odak-öncelikli Evet s.132

10. AF.C Ayarý Odak-öncelikli Evet s.133

11. AF Yardým Iþýðý Açýk Evet s.134

12. Flaþ Kullanýldýðýnda BD Otomatik Beyaz Dengesi Evet s.209

13. Tugsten Iþýkta OBD Hafif Düzeltme Evet —

14. Uzaktan Kumandayla AF Kapalý Evet s.155

15. Ampulde Uzaktan Kumanda Mod1 Evet s.120

16. Flaþ Þarj Edilirken Çekim Kapalý Evet s.86

17. Kablosuz Modda Flaþ Açýk Evet s.192

18. Döndürme Bilg. Kaydetme Açýk Evet s.244

19. Menü Konumunu Kaydet
Menü Konumunu 

Resetle
Evet s.285

20. Yakalama Odaðý Kapalý Evet s.143

21. AF Ýnce Ayarý Kapalý Evet *1 s.134

22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak Yasaklanmýþ Evet s.324

Özel Fonk. Resetle — — s.321
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Menülerin Resetlenmesi

[A Kayýt Modu] menüsü, [Q Oynatým] menüsü ve [R Ayar] menüsü, 
doðrudan tuþlar ve oynatým modu paletindeki ayarlar fabrika ayarlarýna 
resetlenebilir.

1 [R Ayar 3] menüsünde [Sýfýrlama] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Sýfýrlama] ekraný belirir.

2 [Sýfýrlama] seçmek için dört-yollu 
düðmeye (2) basýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Ayarlar resetlenir ve menü seçilmeden 
önce görüntülenmiþ olan ekran tekrardan 
görüntülenir.

Kayýt Modu/Oynatým/Ayar Menülerinin 
Resetlenmesi

Language/u, Tarih Ayarý, Dünya Saati için þehir ve DST ayarlarý, Yazý 
Boyutu, Video Çýkýþý, Telif Hakký Bilgileri ve [A Özel Ayar] menüsü ayarlarý 
resetlenmez.

Sıfırlama

İptal
Sıfırlama

Başlangıç ayarlarına
döndürür

OKOK
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[A Özel Ayar] menüsündeki tüm ayarlarý varsayýlan deðerlerine resetleyin.

1 [A Özel Ayar 4] menüsünde [Özel Fonk. Resetle] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Özel Fonk. Resetle] ekraný belirir.

2 [Sýfýrlama] seçmek için dört-yollu 
düðmeye (2) basýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Ayarlar resetlenir ve menü seçilmeden 
önce görüntülenmiþ olan ekran tekrardan 
görüntülenir.

Özel Menünün Resetlenmesi

Özel Fonk. Resetle

İptal
Sıfırlama

Özel fonksiyon ayarlarını
fabrika ayarlarına

döndürür

OKOK
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Çeþitli Objektif Kombinasyonlarýyla 
Mevcut olan Ýþlevler

DA, DA L ve FA J objektifler ve açýklýk halkasýnda bir s (Otomatik) konumu 
olan D FA/FA/F/A objektifler fabrika varsayýlan ayarlarý ile kullanýlabilir. 
Diðer objektifler ve açýklýk halka ayarý s haricinde olan D FA/FA/F/A 
objektifler için, bkz “[22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] ile ilgili Notlar” (s.324).

z : Açýklýk halkasý s konumuna ayarlandýðýnda iþlevler kullanýlabilir.
# : Bazý fonksiyonlar sýnýrlandýrýlmýþtýr.
×  : Fonksiyonlar mevcut deðildir.

*1 Maksimum F2.8 ya da daha hýzlý bir açýklýða sahip objektifler. Yalnýzca s konumunda 
mevcuttur.

*2 Maksimum F5.6 ya da daha hýzlý bir açýklýða sahip objektifler.

Objektif
[Kasa tipi]

Fonksiyon

DA
DA L
D FA

FA J
FA *6

F *6 A M
P

[KAF]
[KAF2]
[KAF3]

[KAF]
[KAF2]

[KAF] [KA] [K]

Otomatik odaklama
(Yalnýzca objektif)
(AF adaptör 1,7× ile) *1

z
–

z
–

z
–

–
 #*8

–
#*8

Manuel odak
(Odak göstergesi ile) *2

(Mat alan ile)
z
z

z
z

z
z

z
z

z
z

Hýzlý-Kaydýrmalý Odak Sistemi  #*5 × × × ×

Beþ AF noktasý/On bir AF noktasý z z z  #*8 ×

Çoklu-segment ölçme z z z z ×

e (Program) modu z z z z  #*9

K (Hassasiyet Önceliði) modu z z z z  #*9

b (Obtüratör Önceliði) modu z z z z  #*9

c (Açýklýk Önceliði) modu z z z z  #*9

a (Manuel) modu z z z z #

P-TTL Otomatik Flaþ *3 z z z z ×

Elektrikli Zoom – × – – –

Shake Reduction fonksiyonu kullanýldýðý 
zaman otomatik olarak objektif odak 
uzunluðu bilgisi elde etme

z z z × ×

Objektif Düzeltme fonksiyonu *4 z × *7 × × ×
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*3 Dahili flaþ ve AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC kullanýldýðý zaman.
*4 Sapma düzeltmesi [A Kayýt Modu 3] menüsündeki [Objektif Telafisi] dahilinde mevcuttur. 

DA 10-17mm FISH-EYE objektif kullanýldýðýnda [Bozulma Telafisi] ayarý devredýþý býrakýlýr.
*5 Yalnýzca uyumlu objektiflerle birlikte kullanýlabilir.
*6 Bir FA/F SOFT 85 mm F2.8 objektif veya FA SOFT 28 mm F2.8 objektif kullanmak için, 

[A Özel Ayar 4] menüsünde [22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] kýsmýný [Ýzinli] olarak 
belirleyiniz. Ayarladýðýnýz açýklýkla resim çekilebilir ancak manuel açýklýk aralýðý dahilinde 
olacaktýr.

*7 Yalnýzca uyumlu objektiflerle (FA 31mm F1.8 Limited, FA 43mm F1.9 Limited veya 
FA 77mm F1.8 Limited) birlikte mevcuttur.

*8 Odaklama alaný O (Spot) olarak sabitlenir.
*9 Diyafram açýkken c (Açýklýk Önceliði) Otomatik Pozlama. (Açýklýk halkasýnýn 

ayarlanmasý, mevcut diyafram açýklýk deðerinde herhangi bir etki yaratmaz.)

Bir ultrasonik motorlu DA objektifler ve elektrikli zoom içeren FA zoom 
objektifler KAF2 yuvasý kullanýr. Ultrasonik motorlu ve AF baðdaþtýrýcýsýz 
DA objektifler KAF3 yuvasý kullanýr.
FA tek odak uzunluklu objektifler (zoom’suz objektifler), bir ultrasonik 
motoru olmayan DA veya DA L objektifler ve D FA, FA J ve F objektifler 
KAF yuvasý kullanýr.
Detaylar için ilgili objektif kýlavuzlarýna bakýnýz. Bu kameranýn bir elektrikli 
zoom iþlevi ile donatýlmamýþ olduðunu not ediniz.

Açýklýk halkasý s (Otomatik) haricindeki bir konuma ayarlandýðýnda veya 
bir s konumuna sahip olmayan objektif veya otomatik uzatma tüpü veya 
otomatik körüklere sahip aksesuarlar kullanýldýðýnda, [A Özel Ayar 4] 
menüsünde [22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] kýsmý [Ýzinli] olarak ayarlý 
olmadýðý müddetçe kamera çalýþmaz. Geçerli olan sýnýrlamalar için, 
bkz “[22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] ile ilgili Notlar” (s.324).
DA/DA L/FA J kullanýldýðýnda ya da s konumuna ayarlý açýklýk s konumlu 
objektifler kullanýldýðýnda tüm kamera çekim modlarý mevcuttur.

A objektifleri s (Otomatik) konumuna ayarlý olmadýðýnda, ön A objektifler 
ya da yumuþak odaklý objektifler kullanýldýðýnda, dahili flaþ ayara tabi 
tutulamaz ve tam olarak patlar.
Dahili flaþýn bir Otomatik Flaþ olarak kullanýlamayacaðýný not ediniz.

Objektif isimleri ve yuva isimleri

Bu kamera ile kullanýlamayan objektifler ve aksesuarlar

Objektif ve Dahili Flaþ
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[A Özel Ayar 4] menüsünde [22. Açýklýk 
Halkasý Kullanýlarak] kýsmý [Ýzinli] olarak 
ayarlandýðýnda, D FA, FA, F ya da A objektifin 
açýklýk halkasý s (Otomatik) konumuna 
ayarlanmamýþ veya s konumsuz bir objektif 
eklenmiþ olsa bile deklanþöre basýlabilir. 
Ancak, aþaðýdaki tabloda gösterildiði gibi bazý 
özellikler sýnýrlandýrýlacaktýr.

Açýklýk halkasý, s haricindeki bir konuma ayarlanmýþ olan objektifler 
kullanýldýðýnda ortaya çýkan sýnýrlamalar

[22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] ile ilgili Notlar

Kullanýlan objektif
Pozlama 

Modu
Sýnýrlama

D FA, FA, F, A, 
M (yalnýzca objektif veya 
otomatik uzama tüpü 
K gibi otomatik diyafram 
aksesuarlarýna sahip 
objektif)

c (Açýklýk 
Önceliði) 
modu

Açýklýk halka konumuna 
bakýlmaksýzýn açýklýk açýk olarak kalýr. 
Obtüratör hýzý, açýk açýklýða baðlý 
olarak deðiþir ancak bir pozlama 
hatasý oluþabilir. Vizörde açýklýk 
göstergesi için [F--] belirir.

D FA, FA, F, A, M, 
S (uzama tüpü K gibi 
diyafram aksesuarlarý ile)

c (Açýklýk 
Önceliði) 
modu

Resimler manuel açýklýk aralýðýnda 
belirli bir açýklýk deðeri ile çekilebilir. 
Vizörde açýklýk göstergesi için [F--] 
belirir.

Refleks objektif gibi 
manuel diyafram objektifi 
(yalnýzca objektif)

c (Açýklýk 
Önceliði) 
modu

FA, F SOFT 85mm FA 
SOFT 28mm 
(yalnýzca objektif)

c (Açýklýk 
Önceliði) 
modu

Resimler manuel açýklýk aralýðýnda 
belirli bir açýklýk deðeri ile çekilebilir. 
Vizörde açýklýk göstergesi için [F--] 
belirir.
Alan derinliði kontrol edildiði zaman 
(Optik Ön-izleme), pozlama ölçme 
baþlar ve pozlama kontrol edilebilir.

Tüm objektifler a (Manuel) 
modu

Resimler ayarlanan açýklýk deðeri ve 
obtüratör hýzý ile çekilebilir. Vizörde 
açýklýk göstergesi için [F--] belirir. 
Alan derinliði kontrol edildiði zaman 
(Optik Ön-izleme), pozlama ölçme 
baþlar ve pozlama kontrol edilebilir.

Eðer açýklýk s haricinde bir konuma ayarlanýrsa, kamera, a (Manuel) veya 
C (Film) moduna ayarlanmasýndan hariç olmak üzere mod kadraný ayarýna 
bakýlmaksýzýn c (Açýklýk Önceliði) modunda çalýþýr.

22.
1
2

MENU OK OK

Açıklık Halkası Kullanılarak
Yasaklanmış
İzinli

Açıklık halkası "A" konumuna

İptal

ayarlı olmadığında çekim
yapılır
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CMOS Sensörün Temizlenmesi

Eðer CMOS sensörü kirlenir veya tozlanýrsa, beyaz bir arka zemine karþý 
yapýlan çekimde olduðu gibi bazý koþullarda fotoðraf üzerinde gölgeler 
belirebilir. Bu, CMOS sensörün temizlenmesi gerektiðini gösterir.

CMOS sensörün sarsýlmasý, birikmiþ olan tozu kaldýrýr.

1 [R Ayar 4] menüsünde [Toz Sökme] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Toz Sökme] ekraný belirir.

2 4 düðmesine basýnýz.

Toz Kaldýrma fonksiyonu, CMOS 
sensörün sallanmasý ile etkin hale gelir.

Toz Kaldýrma fonksiyonunu kameranýn 
her açýlmasýnda etkin hale getirmek için, 
[Baþlangýç Ýþlemi] seçiniz ve O seçmek 
üzere dört-yollu düðmeye (45) basýnýz.

Toz Kaldýrma tamamlandýðý zaman, 
kamera [R Ayar 4] menüsüne döner.

CMOS Sensörün Sarsýlmasý ile Tozun 
Kaldýrýlmasý (Toz Kaldýrma)

Toz Sökme

MENU

Toz Sökme
Başlangıç İşlemi

BaşlatOK
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Toz Uyarýsý, CMOS sensöre yapýþmýþ olan tozu tespit eden ve tozun 
konumunu görsel olarak görüntüleyen bir iþlevdir.
Toz konumunu gösteren bir fotoðrafý kaydedebilir ve sensör temizlemeyi 
gerçekleþtirirken bunu görüntüleyebilirsiniz (s.328).
Toz Uyarýsý iþlevinin kullanýmýndan önce aþaðýdaki þartlar karþýlaþtýrýlmalýdýr:

- A DA, DA L, FA J objektif veya bir s (Otomatik) konumuna sahip olan 
D FA, FA ve F objektif eklidir.

- Açýklýk halkalý bir objektif kullandýðýnýz zaman açýklýk s konumuna 
ayarlanýr.

- Mod kadraný C (Film) haricindeki herhangi bir moda ayarlanýr.
- Odak modu kadraný = olarak ayarlanýr.

1 [R Ayar 4] menüsünde [Toz Uyarýsý] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Toz Uyarýsý] ekraný belirir.

CMOS Sensörde Tozun Tespit Edilmesi 
(Toz Uyarýsý)

• Toz Uyarýsý iþlevi kullanýlýrken pozlama süresi aþýrý uzun olabilir. Resim 
iþleme tamamlanmadan önce objektifin yönünün deðiþtirilmesi halinde, 
tozun düzgün bir þekilde tespit edilemeyeceðini not ediniz.

• Nesnenin þartlarýna veya sýcaklýða baðlý olarak, toz uygun bir þekilde tespit 
edilemeyebilir.

• Toz Uyarýsý yalnýzca fotoðrafýn kaydedilmesinden itibaren 30 dakika içinde 
sensör temizleme esnasýnda görüntülenebilir. Eðer 30 dakikadan fazla bir 
süre geçerse, yeni bir Toz Uyarýsý fotoðrafý kaydediniz ve sonrasýnda sensör 
temizleme gerçekleþtiriniz.

• Kaydedilen Toz Uyarýsý fotoðrafý Oynatým modunda görüntülenemez.
• Toz Uyarýsý yalnýzca bir SD Hafýza Kartý takýlý olduðu zaman kaydedilir.
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2 Vizörde beyaz bir duvarý veya 
detaylar içermeyen baþka parlak 
bir nesneyi tam olarak 
görüntüleyiniz ve deklanþör 
düðmesine tam olarak basýnýz.

Resim iþleme gerçekleþtirildikten sonra, 
Toz Uyarýsý fotoðrafý belirir.

Eðer [Ýþlem düzgün bir biçimde 
sonlandýrýlamadý] mesajý görüntülenirse, 4 düðmesine basýnýz 
ve baþka bir resim çekiniz.

3 Toz için sensörü kontrol ediniz.

Mevcut iþlemler

4 4 düðmesine basýnýz.

Toz Uyarýsý fotoðrafý kaydedilir ve kamera, [R Ayar 4] menüsüne döner.

E-kadran/M 
düðmesi

Toz Uyarýsý fotoðrafýný tam ekranda görüntüler.

• Kamera ayarlarýndan baðýmsýz olarak, Toz Uyarýsý fotoðrafý belli çekim 
koþullarý ile çekilecektir.

• Sensör alanýný tam ekran görüntüsünde izlemek üzere Toz Uyarýsý fotoðrafý 
görüntülendiðinde, M düðmesine basýnýz veya e-kadraný çeviriniz.

Toz Uyarısı

Sensördeki tozu kontrol
eder. Tozun konumunu
yeniden belirlemek için

deklanşöre basınız

Kontrol etMENU SHUTTER

ÇıkışÇıkışOK
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Bir üfleyici ile CMOS sensörü temizlerken aynayý kilitleyiniz ve obtüratörü 
açýnýz.
CMOS sensör hassas bir parça olduðundan dolayý, profesyonel temizleme 
iþlemi için lütfen bir PENTAX Servis Merkezi ile irtibat kurunuz. Temizleme 
hizmetleri ücrete tabidir.
CMOS sensörün temizlenmesi için seçmeli Imagesensor Temizleme kitini 
O-ICK1 (s.335) kullanabilirsiniz.

1 Kamerayý kapatýnýz ve objektifi çýkarýnýz.

2 Kamerayý açýnýz.

3 [R Ayar 4] menüsünde [Sensör Temizleme] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Sensör Temizleme] ekraný belirir.

Bir Üfleyici ile Toz Kaldýrma

• Sprey tipi üfleyici kullanmayýnýz.
• Obtüratör hýzý h olarak ayarlý olduðunda sensörü temizlemeyiniz.
• CMOS sensör üzerinde toz ve kir birikimini önlemek için, bir objektif takýlý 

durumda deðilken objektif yuvasý kapaðýný kamerada takýlý bulundurunuz.
• Pil seviyesi düþük olduðu zaman, ekranda [Sensörü temizlemek için yeterli pil 

gücü yok] mesajý görüntülenir.
• Sensör temizlenirken AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) kullanýlmasý 

tavsiye edilir. Eðer AC adaptör kitini K-AC109 (seçmeli) kullanmýyorsanýz, 
lütfen kalan gücü fazla olan pil kullanýnýz. Eðer temizleme esnasýnda pil 
kapasitesi düþük olursa, bir uyarý bip sesi duyulur. Bu durumda, temizleme 
iþlemine derhal son veriniz.

• Üfleyicinin ucunu objektif yuva alanýnýn içine sokmayýnýz. Eðer güç 
kapatýlýrsa, bu deklanþöre, CMOS sensöre ve aynaya hasar verebilir.

• Sensör temizleme esnasýnda zamanlayýcý ýþýðý yanýp söner.
• Bu kamera, sarsýntý azaltma sistemine karþýlýk gelen bir CMOS sensör 

özelliðine sahiptir ve CMOS sensörün temizlenmesi esnasýnda bir titreþim 
sesi ortaya çýkabilir. Bu bir bozukluk deðildir.
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4 [Ayna Yukarý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Ayna yukarý konumda kilitlenir.

Eðer son 30 dakika içerisinde sensördeki 
tozu tespit etmek üzere Toz Uyarýsý 
iþlevini kullandýysanýz, ekranda Toz 
Uyarýsý fotoðrafý belirir. Tozun konumunu kontrol ederken sensörü 
temizleyiniz.

5 CMOS sensörü temizleyiniz.

CMOS sensördeki kiri ve tozu çýkarmak 
için fýrçasýz bir üfleyici kullanýnýz. Fýrçalý 
bir üfleyicinin kullanýlmasý CMOS sensörü 
çizebilir. CMOS sensörü bezle silmeyiniz.

6 Kamerayý kapatýnýz.

7 Ayna orijinal konumuna döndükten sonra objektifi 
ekleyiniz.

Sensör Temizleme

İptal
Ayna Yukarı

Sensörü temizlemek üzere
aynayı yükseltir ve obtüratörü

açar. Bitirmek için kapatınız

OKOK
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Seçmeli Aksesuarlar

Bu kamera için bazý özel aksesuarlar mevcuttur. Aksesuarlar hakkýndaki 
detaylar için bir PENTAX Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.
Yýldýz (*) ile iþaretli ürünler, kamera ile birlikte temin edilenler ile aynýdýr.

Pil þarj cihazý kiti K-BC109 (*)
(Kit dahilinde Pil Þarj Cihazý D-BC109 ve AC kablosu bulunmaktadýr.)

Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon Pil D-LI109 (*)

AC adaptör kiti K-AC109
(Kit dahilinde AC Adaptörü D-AC50, DC Baðlaþtýrýcý D-DC109 ve AC 
kablosu bulunmaktadýr.)
Kameranýzýn gücünü bir AC prizi üzerinden beslemenize imkan verir.

AA pil yuvasý D-BH109
Piyasada satýlan dört AA pilin kullanýmý 
için adaptör.

Güç Tedariki Aksesuarlarý

AC adaptör ve pil þarj cihazý yalnýzca ayrý birer kit olarak satýlmaktadýr.

D-BH109
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Otomatik Flaþ AF540FGZ
Otomatik Flaþ AF360FGZ
AF540FGZ ve AF360FGZ, sýrasýyla 
yaklaþýk 54 ve 36 (ISO 100/m) 
maksimum kýlavuz sayýsýna sahip P-TTL 
otomatik flaþ üniteleridir. Bunlarýn 
özellikleri arasýnda baðlý-senkron flaþ, 
kontrast-kontrollü-senkron flaþ, 
otomatik flaþ, yüksek-hýzlý senkron flaþ, 
kablosuz flaþ, düþük-hýzlý senkron 
ve sürüklenen perde senkron flaþ 
bulunmaktadýr.

Otomatik Flaþ AF200FG
AF200FG, yaklaþýk 20 (ISO 100/m) 
maksimum kýlavuz sayýsýna sahip bir 
P-TTL otomatik flaþ ünitesidir. 
AF540FGZ veya AF360FGZ ünitesi ile 
birlikte kullanýldýðý zaman kontrast-
kontrollü-senkron flaþ ve düþük-hýzlý 
senkron flaþ özelliklerine sahiptir.

Otomatik Makro Flaþ AF160FC
AF160FC, küçük nesnelerin yakýndan, 
gölgesiz resimlerini çekmek üzere 
makro fotoðraf çekimi için özel olarak 
tasarlanmýþ olan bir flaþ sistemidir. Bu 
mevcut TTL otomatik flaþ iþlevleri ile 
uyumludur ve tedarik edilmiþ adaptör 
halkalarý kullanýlarak PENTAX 
kameralarýnýn büyük bir çoðunluðu ile 
kullanýlabilir.

Flaþ Aksesuarlarý

AF540FGZ

AF360FGZ

AF200FG

AF160FC
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Hot Shoe Adaptörü FG

Uzatma Kablosu F5P

Kamera Harici Shoe Adaptörü F
Harici flaþý kameradan uzakta 
kullanmak için adapötrleri ve kablolarý 
kullanýnýz.

Kamera Harici Shoe Klipsi CL-10
Bir kablosuz flaþ olarak AF540FGZ veya 
AF360FGZ kullandýðýnýz zaman, 
bu geniþ klips, harici flaþýn bir masaya 
kurulmasý için kullanýlýr.

Büyüteçli Vizör Lastiði O-ME53
Bu vizör aksesuarý, yaklaþýk olarak 
1,18 kata kadar büyütmek içindir.
Yaklaþýk 0,85 kata kadar büyütmeli bir 
vizörle birlikte W kameraya ekli vizör 
lastiði kullanýldýðý zaman, birleþik 
büyütme oraný yaklaþýk 1,0 kata çýkar 
ve manuel odaklamayý daha kolay hale 
getirir.

Vizör için

Hot Shoe Adaptörü FG

Kamera Harici Shoe Adaptörü F

Kamera Harici Shoe Klipsi CL-10

Büyüteçli Vizör Lastiði O-ME53
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Büyütücü FB

Bu vizör aksesuarý vizörün merkez 
alanýný 2× kata dek büyütmek içindir.
Bir mafsal tipi büyütücü olduðundan 
dolayý, aksesuarý basit bir þekilde göz 
parçasýndan yukarýya doðru çevirerek 
tam görüntüyü görebilirsiniz.

Ref-dönüþtürücü A
Vizör görüþ açýsýný 90°’lik aralýklarla 
deðiþtiren bir aksesuardýr. Vizör 
büyütülmesi 1× ve 2× arasýnda 
deðiþtirilebilir.

Diyopter düzeltme objektif 
adaptörü M
Bu aksesuar diyopteri ayarlar. Bunu 
vizöre kurunuz.
Eðer vizör görüntüsünün berrak þekilde 
görülmesi zor ise, yaklaþýk –5 ila +3m-1 
(metre baþýna) arasýndaki sekiz 
düzeltme içinden birini seçiniz.

Vizör lastiði FQ (*)

ME Vizör Baþlýðý

Büyütücü FB

Ref-dönüþtürücü A

Diyopter düzeltme objektif adaptörü 
M
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Kameranýn önünden itibaren 4 m mesafesinde resimler çekmenize imkan 
verir.

Uzaktan Kumanda F

Suya Karþý Dirençli Uzaktan 
Kumanda O-RC1

Kamera Kabý O-CC84

Kamera Askýsý O-ST53 (*)

El Askýsý O-ST991

El Askýsý O-ST992

Serbest Uzunluklu Aský O-ST842

Uzaktan Kumanda

Kamera Kabý/Askýsý
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Bu kamera üzerinde bulunan CMOS 
sensör ve objektif gibi optik parçalarý 
temizlemek için bu kiti kullanýnýz.

Gövde Yuva Kapaðý K

Hot Shoe (Flaþ Kýzaðý) Kapaðý FK (*)

USB Kablosu I-USB7 (*)

AV Kablosu I-AVC7

Imagesensor Temizleme Kiti O-ICK1

Diðerleri
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Hata Mesajlarý

Hata Mesajý Açýklama

Hafýza kartý dolu

SD Hafýza Kartý dolu durumda ve daha fazla 
fotoðraf kaydedilemiyor. Yeni bir SD Hafýza 
Kartý takýnýz veya istenmeyen fotoðraflarý siliniz. 
(s.55, s.88)
Veriler, aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtiridiði 
zaman kaydedilebilir.
• Dosya formatýný JPEG olarak deðiþtirin. 

(s.203)
• JPEG Kaydedilen Piksel veya JPEG Kalite 

ayarýný deðiþtirin. (s.200, s.201)

Fotoðraf yok SD Hafýza Kartýnda izlenebilecek fotoðraf yok.

Bu fotoðraf görüntülenemez

Bu kamera tarafýndan desteklenmeyen 
formattaki bir fotoðrafý izlemeye çalýþýyorsunuz. 
Baþka marka bir kamerada ya da 
bilgisayarýnýzda izleme mümkündür.

Kamerada kart yok SD Hafýza Kartý kameraya takýlý deðil. (s.55)

Bu kart kullanýlamaz
Takýlan SD Hafýza Kartý bu kamera ile uyumlu 
deðil.

Hafýza kartý hatasý

SD Hafýza Kartýnda bir sorun var ve fotoðraf 
çekimi ve izlenmesi mümkün deðil. 
Bir bilgisayarda izleme mümkün olabilir ancak 
bu kamerada deðil.

Kart formatlý deðil

Takmýþ olduðunuz SD Hafýza Kartý, 
formatlanmamýþ durumda ya da baþka bir 
cihazda formatlanmýþ olup bu kamera ile 
uyumlu deðil. Bu kamera ile formatladýktan 
sonra kartý kullanýnýz. (s.278)

Kart kilitli durumda
Takmýþ olduðunuz SD Hafýza Kartýndaki 
yazma-koruma düðmesi kilitli durumda. 
SD Hafýza Kartýnýn kilidini açýnýz. (s.57)

Kart elektronik olarak kilitli
Veriler, SD Hafýza Kartý güvenlik özelliði 
tarafýndan korunu.

Bu fotoðraf geniþletilemez
Büyütülmesi mümkün olmayan bir fotoðrafý 
büyütmeyi deniyorsunuz.

Bu fotoðraf korumalý
Korumalý olan bir fotoðrafý silmeye 
çalýþýyorsunuz. Fotoðraftan koruma iþlevini 
kaldýrýnýz. (s.249)
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Pil bitmiþ durumda
Pil bitmiþ durumda. Kameraya tam þarjlý bir pil 
veya yeni AA piller takýnýz. (s.47)

Sensörü temizlemek için yeterli 
pil gücü yok

Eðer pil seviyesi yetersiz ise sensör temizleme 
esnasýnda belirir. Kameraya tam þarjlý bir pil 
veya yeni AA piller takýnýz ya da AC adaptör kiti 
K-AC109 (seçmeli) kullanýnýz. (s.53) 

Piksel Haritalamayý etkin kýlmak 
için yeterli pil gücü yok

Eðer pil seviyesi yetersiz ise Piksel Eþleþtirme 
esnasýnda belirir. Kameraya tam þarjlý bir pil 
veya yeni AA piller takýnýz ya da AC adaptör kiti 
K-AC109 (seçmeli) kullanýnýz. (s.53)

Fotoðraf klasörü 
oluþturulamadý

Maksimum klasör sayýsý (999) ve dosya sayýsý 
(9999) kullanýlmakta ve baþka bir fotoðraf 
kaydedilemez. Yeni bir SD Hafýza Kartý takýnýz 
veya kartý formatlayýnýz. (s.278)

Fotoðraf kaydedilmedi
Bir SD Hafýza Kartý hatasýndan dolayý fotoðraf 
kaydedilemedi.

Ayarlar kaydedilmedi

DPOF ayarlarý kaydedilemedi çünkü SD Hafýza 
Kartý dolu durumda. Ýstenmeyen fotoðraflarý 
siliniz ve DPOF ayarýný tekrar gerçekleþtiriniz. 
(s.88)

Ýþlem düzgün bir biçimde 
sonlandýrýlamadý

Kameranýn manuel beyaz dengesini ölçmesi 
veya sensördeki tozu tespit etmesi baþarýsýz 
oldu. Ýþlemi tekrardan deneyiniz. (s.211, s.326)

Daha fazla fotoðraf seçilemez
Ýndeks (s.237) ve Seç & Sil (s.245) için bir 
seferde 100 veya daha fazla fotoðraf 
seçemezsiniz.

Ýþlemden geçirilecek fotoðraf 
yok

Dijital Filtre (s.263) veya RAW Geliþtirme 
(s.269) fonksiyonu kullanýlarak iþlenebilecek 
fotoðraf yok.

Bu fotoðraf iþlemden 
geçirilemez

Diðer kameralarla çekilen fotoðraflar için 
Yeniden Boyutlandýrma (s.260), Kýrpma 
(s.261), Dijital Filtre (s.263) veya RAW 
Geliþtirme (s.269) iþlemlerini uygulamayý 
denediðinizde ve minimum dosya boyutlarý için 
Yeniden Boyutlandýrma veya Kýrpma yapmayý 
denediðinizde belirir.

Kamera bir fotoðraf 
oluþturamadý

Bir indeks baskýsý oluþturulmasý baþarýsýz oldu. 
(s.237)

Hata Mesajý Açýklama
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Kamera aþýrý ýsýndý. Devreyi 
korumak için geçici olrk Live 

View kapatýlýyor

Live View kullanýlamýyor çünkü kameranýn dahili 
sýcaklýðý çok yüksek. Kamera soðuduðu zaman 
4 düðmesine basýnýz ve Live View tekrar 
kullanmayý deneyiniz.

Live View baþlatýlamýyor

[A Özel Ayar 4] menüsündeki [22. Açýklýk 
Halkasý Kullanýlarak] [Yasaklanmýþ] olarak 
ayarlandýðýnda ve objektif açýklýk halkasý 
s haricindeki bir konuma ayarlandýðýnda ya da 
bir s konumu olmayan objektif kullanýlýrken 
Live View baþlatýldýðýnda belirir.

Bu fonksiyon, geçerli modda 
mevcut deðildir

Çekim modu Resim modu, H (Sahne) modu 
veya C (Film) moduna ayarlandýðý zaman 
mevcut olmayan bir fonksiyonu ayarlamayý 
deniyorsunuz.

Hata Mesajý Açýklama
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Sorun Giderme

Bazý ender durumlarda, statik elektrikten dolayý kamera düzgün 
çalýþamayabilir. Bu, pili çýkarýp tekrar yerine takarak çözümlenebilir. 
Ayna yukarý konumda iken, pili çýkarýnýz ve tekrar yerine takýnýz. 
Sonrasýnda kamera tekrar açýldýðýnda ayna geri çekilecektir. Bu iþlemleri 
tamamladýktan sonra, eðer kamera düzgün çalýþýrsa herhangi bir tamirata 
ihtiyaç duyulmaz.
Bir servis merkezi ile irtibat kurmadan önce aþaðýdaki ögeleri kontrol 
etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Sorun Neden Çözüm

Kamera 
açýlmýyor

Pil takýlý deðil
Pilin takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. 
Takýlý deðil ise, tam þarjlý bir pil takýnýz.

Pil düzgün þekilde 
takýlmamýþ

Pillerin yönünü kontrol ediniz.
Pili +/– sembollerine göre pilleri yeniden 
takýnýz. (s.48, s.50)

Pil gücü çok düþük
Bunu þarjlý bir pille deðiþtiriniz ya da AC 
adaptör kiti K-AC109 (seçmeli) kullanýnýz. 
(s.53)

Deklanþöre 
basýlamýyor

Objektif açýklýk 
halkasý, 
s konumundan 
baþka bir konuma 
ayarlý durumda

Objektif açýklýk halkasýný s konumuna 
(s.110) ayarlayýnýz veya [A Özel Ayar 4] 
menüsü [22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] 
kýsmýnda [Ýzinli] seçiniz. (s.324)

Dahili flaþ þarj 
olmakta

Flaþ þarj olana kadar bekleyiniz.

SD Hafýza Kartýnda 
yeterli yer yok

Ýçerisinde boþluk olan bir SD Hafýza Kartý 
takýnýz veya istenmeyen resimleri siliniz. 
(s.55, s.88)

Kayýt Kayýt iþlemi bitinceye kadar bekleyiniz.
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Otomatik 
odak 
çalýþmýyor

Nesne üzerine 
odaklama 
yapýlmasýnda 
zorluk var

Otomatik odak; düþük kontrast (gökyüzü, 
beyaz duvarlar v.b.), koyu renk, karmaþýk 
tasarým içeren, hýzlý-hareket eden 
ve að benzeri bir motif ya da bir pencere 
arkasýndan çekilen nesnelerde iyi odaklama 
yapamaz. Odaðý, resmin konusu ile ayný 
mesafede bulunan baþka bir nesneye 
kilitleyiniz, sonra nesneyi hedefleyiniz 
ve deklanþöre tam olarak basýnýz. 
Buna alternatif olarak manuel odaðý 
kullanýnýz. (s.141)

Nesne, odaklama 
alaný içinde deðil

Nesneyi vizörün ortasýnda bulunan odak 
çerçevesi içine konumlayýnýz. Eðer nesne, 
odaklama alanýnýn dýþýnda ise, kamerayý 
nesne üzerine doðrultunuz ve odaðý 
kilitleyiniz, sonrasýnda resmi oluþturup 
deklanþöre tam olarak basýnýz. (s.138)

Nesne çok yakýnda Nesneden uzaklaþýnýz ve resmi çekiniz.

Odak modu \ 
olarak ayarlý

Odak modu kolunu = olarak ayarlayýnýz. 
(s.129)

Odak 
kilitlenemiyor

[AF Modu] k 
olarak ayarlý

Odak modu, [AF Modu] k olarak 
ayarlandýðýnda kilitlenmez (otomatik odak) 
(f dahilinde k ayarýnýn otomatik 
olarak seçilmesi dahil). Deklanþöre yarýya 
kadar basýlý olduðu müddetçe kamera 
nesneye odaklanmaya devam eder. Eðer 
odaklamak istediðiniz bir nesne bulunmakta 
ise, [AF Modu] ayarýný l (Tekli mod) 
olarak ayarlayýnýz ve odak kilidini kullanýnýz. 
(s.132)

Çekim modu; Resim 
modu dahilinde \ 
olarak veya H 
modu dahilinde n, 
l, R veya Y olarak 
ayarlý

Çekim modunu, Resim modunda 
\ (Hareketli Nesne) haricindeki veya 
H (Sahne) modunda n (Iþýklandýrma), 
l (Gece Çekimi), R (Çocuklar) veya 
Y (Evcil Hayvan) haricindeki herhangi bir 
moda ayarlayýnýz. (s.97)

AE Kilit iþlevi 
çalýþmýyor

Obtüratör hýzý h 
olarak ayarlý

Obtüratör hýzýný h haricinde herhangi 
bir moda ayarlayýnýz. (s.119)

Sorun Neden Çözüm
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Dahili flaþ 
patlamýyor

Flaþ modu C veya 
C olarak 
ayarlandýðýnda, eðer 
nesne parlak ise flaþ 
patlamayacaktýr

Flaþ modunu b (Manuel Flaþ Patlatma) 
veya D (Manuel Flaþ+Kýrmýzý-göz Azltm) 
olarak ayarlayýnýz. (s.79)

Mod kadraný a 
olarak ayarlý

Mod kadranýný a (Flaþ KAPALI) haricindeki 
bir ayara ayarlayýnýz. (s.97)

H modu A, K, 
n, Z, U veya E 
olarak ayarlý

H (Sahne) modunu A (Gece), K (Gün 
Batýmý), n (Iþýklandýrma), Z (Gece HDR), 
U (Mum Iþýðý) veya E (Müze) haricindeki 
bir moda ayarlayýnýz. (s.99)

Elektrikli 
zoom sistemi 
çalýþmýyor

Kamera, elektrikli 
zoom iþlevine sahip 
deðildir

Manuel zoom kullanýnýz. (s.78)

Bir 
bilgisayarla 
yapýlan USB 
baðlantýsý 
düzgün 
çalýþmýyor

USB baðlantý modu 
[PTP] olarak 
ayarlýdýr

[R Ayar 2] menüsünde [USB Baðlantýsý] 
kýsmýný [MSC] olarak ayarlayýnýz. (s.303)

Shake 
Reduction 
çalýþmýyor

Shake Reduction 
fonksiyonu kapalýdýr

[Shake Reduction] fonksiyonunu açýnýz. 
(s.149)

Shake Reduction 
fonksiyonu düzgün 
ayarlanmamýþtýr

Odak uzunluðu bilgisi elde edilmesinin 
mümkün olmadýðý bir objektif kullanýlýyorsa, 
[Giriþ Odaksal Uzunluðu] ekranýnda odak 
uzunluðunu ayarlayýnýz. (s.150)

Kaydýrma tekniði 
kullanýldýðýnda veya 
gece fotoðraf 
çekildiðinde, 
obtüratör hýzý, Shake 
Reduction 
fonksiyonunun etkili 
olabilmesi için aþýrý 
düþüktür.

[Shake Reduction] fonksiyonunu kapatýnýz 
ve bir tripdo kullanýnýz.

Nesne çok yakýnda
Nesneden uzaða gidiniz veya Shake 
Reduction iþlevini kapatýnýz ya da bir tripod 
kullanýnýz.

Sorun Neden Çözüm
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Temel Özellikler

Model Tanýmý

Tip
TTL otomatik odak, geri çekilebilir P-TTL dahili flaþlý otomatik 
pozlamalý SLR dijital-kamera

Objektif Yuvasý
PENTAX KAF2 bayonet yuva (AF baðlayýcý, objektif temas 
noktalarý, elektrikli temas noktalý K-yuva)

Uyumlu Objektif
KAF3, KAF2 (elektrikli zoom uyumlu deðil), KAF, KA yuva 
objektifleri

Fotoðraf Yakalama Ünitesi

Görüntü Sensörü Birincil renk filtresi, CMOS, Boyut: 23,6 × 15,8 (mm)

Etkili Pikseller Yaklaþýk 12,4 megapiksel

Toplam Piksel Yaklaþýk 12,9 megapiksel

Toz Sökme Toz Uyarýsý iþlevi ile SP kaplama ve CMOS sensör iþlemleri

Hassasiyet (Standart 
Çýkýþ)

AUTO/200 ila 12800 (EV adýmlarý 1 EV, 1/2 EV veya 1/3 EV 
dahilinde ayarlanabilir), ISO 100’den ISO 25600’e 
geniþletilebilir. h modunda ISO 1600’e kadar.

Görüntü Sabitleyici

Tip CMOS görüntü sensörü ötelemesi

Etkili Kompozisyon 
Menzili

4 EV’ye kadar (kullanýlan objektif türüne ve çekim koþullarýna 
göre deðiþir)

Dosya Formatlarý

Dosya Formatý RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.21), DCF2.0 uyumlu

Kaydedilen Piksel
JPEG: E (4288 × 2848 piksel), J (3936 × 2624 piksel), 
P (3072 × 2048 piksel), i (1728 × 1152 piksel) RAW: 
E (4288 × 2848 piksel)

Kalite Seviyesi
RAW (12bit): PEF, DNG JPEG: C (En iyi), D (Daha iyi), 
E (Ýyi), RAW + JPEG eþ zamanlý çekim uyumlu

Renk Alaný sRGB, AdobeRGB

Saklama Ortamý SD/SDHC Hafýza Kartý

Saklama Klasörü
Tarih (100_1018, 100_1019...)/PENTX (100PENTX, 
101PENTX...)
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Vizör

Tip Penta-ayna vizör

Kapsam (FOV) Yaklaþýk % 96

Büyütme Yaklaþýk 0,85× (50 mm F1.4 ¬² ∞)

Görüþ Mesafesi
Yaklaþýk 19,1 mm (görüþ penceresinden), Yaklaþýk 21,6 mm 
(objektifin merkezinden)

Diyopter Ayarý Yaklaþýk -2,5 ila +1,5m-1

Odaklama Ekraný Doðal-Parlak-Mat II odaklama ekraný

Live View

Tip CMOS görüntü sensörü kullanýlarak TTL metodu

Odaklama 
Mekanizmasý

Kontrast tespiti + Yüz tespiti, Kontrast tespiti, Faz eþleþtirme

Ekran

Görüþ Alaný yaklaþýk %100, Büyütülmüþ görüþ (= modu: 
2×, 4×, 6×/\ modu: 2×, 4×, 6×, 8×, 10×), Izgara ekran 
(4 × 4 Izgara, Altýn Kesit, Ölçekli ekran), Parlak/karanlýk alan 
uyarýsý, Histogram

LCD Monitör

Tip Geniþ görüþ açýlý TFT renkli LCD

Boyut 3,0 inç

Nokta Yaklaþýk 921.000 nokta

Ayar Parlaklýk ve renkler ayarlanabilir

Önizleme

Tip
Optik ön izleme ve dijital ön izleme (menüden | düðmesine 
atanabilir)

Beyaz Dengesi

Otom. CMOS görüntü sensörü kullanýlarak TTL metodu

Ön Ayar
Gün ýþýðý, Gölge, Bulutlu, Floresan Iþýk (D: Günýþýðý Renkli,
N: Günýþýðý Beyaz, W: Soðuk Beyaz, L: Ilýk Beyaz), Tungsten 
Iþýðý, Flaþ, f, Manuel

Manuel Ekran görüntüsü kullanýlarak konfigürasyon

Ýnce Ayar A-B ekseninde veya G-M ekseninde ayarlanabilir ±7 adým

Otomatik Odak Sistemi

Tip TTL: faz eþleþtirme otomatik odaðý
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Odak Sensörü SAFOX IX, 11 nokta (merkezde 9 artý tipi odak noktasý)

Parlaklýk Aralýðý EV-1 ila 18 (ISO100)

AF Modu
Otomatik AF (f), Tek AF (l), Sürekli AF (k)
l için odak önceliði veya obtüratör önceliði modu
k için odak önceliði veya FPS önceliði modu

AF Nokta Seçimi Otomatik: 5 nokta, Otomatik: 11 nokta, Seç, Merkez

AF Yardým Iþýðý Tahsis Edilmiþ LED AF yardýmcý ýþýðý

Ölçme

Tip
TTL açýklýðý, 16 segmentli ölçme, merkez-aðýrlýklý ve nokta 
ölçme

Pozlama Telafisi EV1 ila 21,5 (ISO200 ¬² 50mm F1.4)

Pozlama Modu

Otomatik Resim modu, Resim modu (Portre, Manzara, Makro, 
Hareketli Nesne, Gece Portre, Flaþ KAPALI)
Sahne modu (Gece, Sörf & Kar, Yemek, Gün Batýmý, 
Iþýklandýrma, Gece Çekimi, Gece HDR, Çocuklar, Evcil 
Hayvan, Mum Iþýðý, Müze)

* Sahne Iþýklandýrma, Gece Enstantane ve Gece HDR 
dahilinde dosya formatý JPEG olarak sabitlenir.

Program, Hassasiyet Önceliði, Obtüratör Önceliði, Açýklýk 
Önceliði, Manuel, Ampul

EV Telafisi ±3 EV (1/2 EV adýmlarý veya 1/3 EV adýmlarý seçilebilir)

AE Kilidi

Menüden =/L düðmesine atanabilir. (Zamanlayýcý 
metodu: özel fonksiyon ayarýnda ayarlanmýþ olan ölçme 
çalýþma sresinin iki katý), deklanþör düðmesine yarýya kadar 
basýldýðý müddetçe Sürekli.

Obtüratör

Tip
Elektronik olarak kontrol edilen dikey-çalýþtýrmalý odak-düzlemli 
obtüratör

Obtüratör Hýzý
Otomatik: 1/6000 ila 30 sn., Manuel: 1/6000 ila 30 sn. (1/3 EV 
adýmlarý veya 1/ 2EV adýmlarý), Ampul

Geçiþ Modlarý

Mod Seçimi
Tek kare, Sürekli (Yük., Düþ.), Zamanlayýcý (12s, 2s), Uzaktan 
Kumanda (anýnda, 3 sn., sürekli), Otomatik Parantezleme 
(3 kare)

Sürekli Çekim

Yaklaþýk 6 fps, JPEG (E · C · Sürekli Yük.): 25 kareye 
kadar, RAW: 12 kareye kadar
Yaklaþýk 2 fps, JPEG (E · C · Sürekli Düþ.): SD Hafýza 
Kartý dolana kadar, RAW: 36 kareye kadar
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Dahili flaþ

Tip
Seri kontrollü dahili P-TTL flaþ
GN: yakaþýk 16 (ISO200/m), yakaþýk 12 (ISO100/m)
Görüþ açýsý: 28mm objektifin görüþ açýsýna eþit (35mm format eþiti)

Flaþ Modu

P-TTL, Kýrmýzý-göz Azaltma, Düþük-hýzlý Senk., Sürüklenen 
Perde Senk.
Yüksek-hýzlý Senk ve Kablosuz Senk. PENTAX tahsis edilmiþ 
harici flaþý ile de mevcuttur.

Senk. Hýzý 1/180 sn.

Flaþ Pozlama Telafisi -2.0 ila +1.0EV

Çekim Özellikleri

Özel Fotoðraf
Parlak, Doðal, Portre, Manzara, Canlý, Sessizde, Aðartmasýz 
Pozitif, Evrilir Film, Monokrom

Parazit Azaltýmý Düþük Obtrtör Hýzý NR, Yüksek-ISO NR

Dinamik Menzil Ayarý Vurgu Telafisi, Gölge Telafisi

Objektif Telafisi Bozulma Ayarý, Yan Kromatik Sapma Ayarý

Ters Ýþlem Rastgele, Ön Ayar 1-3, Favori 1-3

Dijital Filtre
Eðlenceli Kamera, Nostalji, Yüksek Kontrast, Renk Çýkart, 
Yumuþak, Yýldýz Parlamasý, Fish-eye, Özel Filtre

HDR Çekimi
Otomatik, Standart, Güçlü1, Güçlü2, Güçlü3, Otomatik 
kompozisyon düzeltme fonksiyonu

Çoklu-pozlama
2 ve 9 arasýnda çekim sayýsýný seçin. Otomatik EV ayarý da 
mevcuttur.

Aralýklý Çekim
Çekim Aralýðý ayarý (1 sn. ila 24 sa.), Baþlangýç Aralýðý ayarý 
(anýnda, belirlenmiþ süre), 999’a kadar fotoðraf çeker

Film

Dosya Formatý Hareketli JPEG (AVI)

Kaydedilen Piksel b (1280 × 720, 16:9, 25 fps), c (640 × 480, 4:3, 25 fps)

Kalite Seviyesi C (En iyi), D (Daha iyi), E (Ýyi)

Ses Dahili mono mikrofon

Kayýt Süresi
25 dakikaya kadar; eðer kameranýn iç sýcaklýðý çok yükselirse 
kaydý otomatik olarak durdurur.

Özel Fotoðraf
Parlak, Doðal, Portre, Manzara, Canlý, Sessizde, Aðartmasýz 
Pozitif, Evrilir Film, Monokrom

Ters Ýþlem Rastgele, Ön Ayar 1-3, Favori 1-3

Dijital Filtre Eðlenceli Kamera, Nostalji, Yüksek Kontrast, Renk Çýkart, Renkli
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Oynatým Fonksiyonlarý

Oynatým 
Görüntüleme

Tek kare, fotoðraf karþýlaþtýrma, çoklu-fotoðraf ekraný (4, 9, 16, 
36, 81 bölme), ekran büyütme (16×’ya kadar, kaydýrma ve hýzlý 
büyütme yapýlabilir), döndürme, histogram (Y histogramý, RGB 
histogramý), parlak/karanlýk alan uyarýsý, ayrýntýlý bilgiler ekraný, 
telif haklarý ekraný (fotoðrafçý, telif hakký sahibi), klasör ekraný, 
takvim ekraný, slayt gösterimi

Silme
Tek fotoðraf sil, tümünü sil, seç & sil, klasör sil, fotoðraf hýzlý 
izleme sil

Dijital Filtre

Eðlenceli Kamera, Nostalji, Yüksek Kontrast, Kroki Filtresi, 
Beyaz Renk, Pastel, Posterizasyon, Minyatür, Temel 
Parametre Ayarý, Monokrom, Renkli, Renk Çýkart, Yumuþak, 
Yýldýz Parlamasý, Fish-eye, Ýnce, HDR, Özel Filtre

RAW Geliþtirme
Dosya Formatý (JPEG), Özel Fotoðraf, Beyaz Dengesi, 
Hassasiyet, Yüksek-ISO NR, Gölge Telafisi, Bozulma Telafisi, 
Yan Kromatik Sapma Ayarý, Renk Boþluðu

Düzenle
Yeniden Boyutla, Kýrpma (görüntü oraný ve aðim ayarý 
mevcuttur), Ýndeks, Film Düzenleme (seçilen kareleri böl veya 
sil), Bir filmden bir JPEG fotoðraf çekme

Kiþiselleþtirme

Özel Fonksiyonlar 22 öge

Mod Hafýzasý 13 öge

Özel Düðme

| düðmesi (Yeþil Düðme, Özel Fotoðraf, Optik Ön-izleme, 
Dijital Ön-izleme, Dijital Filtre, Ters Ýþlem, Tek Tuþ Dosya 
Formatý)
=/L düðmesi (AF, AE-L)

Yazý Boyutu Standart, Büyük

Dünya Saati 75 þehir için Dünya Saatý ayarlarý (28 saat dilimi)

Language

Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca, Portekizce, 
Ýtalyanca, Hollandaca, Danimarkaca, Ýsveççe, Fince, Lehçe, 
Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Rusça, Korece, 
Geleneksel Çince, Basitleþtirilmiþ Çince ve Japonca

AF Ýnce Ayarý ±10 basamak, Tek ayar

Telif Hakký Bilgileri

“Fotoðrafçý” ve “Telif Hakký Sahibi” isimleri fotoðraf dosyasýna 
gömülü durumdadýr.
Tedarik edilmiþ olan yazýlým kullanýlarak gözden geçirme 
geçmiþi kontrol edilebilir.

Güç Arzý

Pil Tipi
Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon Pil D-LI109
AA pil yuvasý D-BH109 (seçmeli), dört AA pil (lityum, Ni-MH þarj 
edilebilir, alkalin) kullanýlabilir.
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AC adaptörü AC Adaptör Kiti K-AC109 (seçmeli)

Pil Ömrü

(D-LI109 ile)
Kaydedilebilir fotoðraf sayýsý (% 50’sinde flaþ kullanýldýðýnda): 
yaklaþýk 470 fotoðraf,
(flaþ kullanýlmaksýzýn): yaklaþýk 560 fotoðraf
Ýzleme süresi: yaklaþýk 300 dakika
(AA lityum pillerle)
Kaydedilebilir fotoðraf sayýsý (% 50’sinde flaþ kullanýldýðýnda): 
yaklaþýk 1.000 fotoðraf,
(flaþ kullanýlmaksýzýn): yaklaþýk 1.600 fotoðraf
Ýzleme süresi: yaklaþýk 620 dakika

* CIPA standartlarý ile uyumlu olarak test edilmiþtir. 
Gerçek sonuçlar, çekim koþullarýna/þartlarýna göre 
deðiþiklik gösterebilir.

Arayüzler

Baðlantý Noktasý USB 2.0 (yüksek-hýz uyumlu)/AV çýkýþ terminali

USB Baðlantýsý MSC/PTP

Video Çýkýþ Formatý NTSC/PAL

Kýzýlötesi Baðlantý Kýzýlötesi baðlantý giriþi/çýkýþý (IrSimple)

Boyutlar ve Aðýrlýk

Boyutlar
Yaklaþýk 125 mm (E) × 97 mm (B) × 68 mm (D) (uzantýlý kýsýmlar 
hariç)

Aðýrlýk
Yaklaþýk 544 g (yalnýzca gövde), Yaklaþýk 598 g (tahsis edilmiþ 
pil ve SD Hafýza Kartý dahil)

Aksesuarlar

Ürün Pakedinin 
Ýçindekiler

USB Kablosu I-USB7, Aský O-ST53, Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon 
Pil D-LI109, Pil Þarj Cihazý D-BC109, Yazýlým (CD-ROM) 
S-SW110, <Kamera üzerine takýlý halde> Vizör lastiði FQ, 
Hot shoe kapaðý FK, Gövde yuvasý kapaðý

Yazýlým PENTAX Digital Camera Utility 4 
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Sözlük

AdobeRGB
Ticari baský iþlemleri için Adobe Systems, Inc. tarafýndan önerilen renk 
aralýðýdýr. sRGB’den daha geniþ bir renk üretim aralýðýdýr. Renk aralýðýnýn 
büyük kýsmýný kapsar, böylece fotoðraflar bir bilgisayarda düzenlendiði 
zaman yalnýzca baskýsý alýndýðýnda mevcut olan renkler kaybolmaz. 
Fotoðraf uyumlu-olmayan bir yazýlýmla açýldýðý zaman renkler daha parlak 
görünür.

AE Ölçme
Nesnenin parlaklýðý, pozlamanýn belirlenmesi için ölçülür. Bu kamerada, 
[Çoklu-segment Ölçme], [Merkez-aðýrlýklý Ölçme] ve [Spot Ölçme] 
arasýndan seçim yapýnýz.

AF noktasý
Odaðý belirleyen vizördeki konumdur. Bu kamerada [Auto], [Seç] ve 
[Spot] arasýndan seçim yapabilirsiniz.

Alan derinliði
Odak alaný. Bu açýklýk deðeri, objektifin odak uzunluðu ve nesneye olan 
uzaklýða baðlý olarak deðiþir. Örneðin, alan derinliðini artýrmak için daha 
küçük bir açýklýk deðeri (daha yüksek sayý) ve alan derinliðini azaltmak 
için (daha düþük sayý) daha büyük bir açýklýk deðeri kullanýnýz.

Beyaz Dengesi
Çekim esnasýnda, nesnenin düzgün renklere sahip olmasý için ýþýk 
kaynaðýný karþýlamak üzere renk ýsýsý ayarlanýr.

CMOS sensör
Bir fotoðrafý oluþturmak üzere objektif üzerinden gelen ýþýðý elektrik 
sinyallerine dönüþtüren fotoðraf ögesidir.

DCF (Kamera Dosya sistemi için Tasarým kýlavuzu)
Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA) tarafýndan belirlenen bir standart dijital kamera dosya formatýdýr.
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Dinamik Menzil (D-Menzil)
Bir fotoðraftaki oynatýlabilir ýþýk seviyesini ifade eden bir deðerle gösterilir.
Bu, gümüþ halid filmle kullanýlan “Pozlama geniþliði” terimi ile ayný þeyi 
ifade eder.
Genel olarak, dinamik menzil geniþ olduðu zaman, aþýrý pozlanmýþ ve/
veya düþük pozlanmýþ alanlarýn resim üzerinde oluþmasý düþük bir 
ihtimaldir ve dinamik menzil dar olduðu zaman tüm fotoðraf tonlarý net ve 
kesin bir biçimde üretilebilir.

Diyafram Açýklýðý
Açýklýk, objektif üzerinden CMOS sensöre geçen ýþýk demetini (kalýnlýk) 
artýrýr ya da azaltýr.

DNG RAW dosyasý
DNG (Dijital Negatif) RAW, Adobe Systems tarafýndan tasarlanmýþ olan 
bir genel amaçlý RAW dosya formatýdýr. Özel RAW formatlarýnda çekilmiþ 
olan fotoðraflar DNG formatýna dönüþtürüldüðü zaman, fotoðraflar için 
destek ve uyumluluk önemli oranda artar.

DPOF (Dijital Baský Düzeni Formatý)
Baskýsý yapýlacak belirli fotoðraflar ve kopya sayýlarý ile ilgili olarak kayýtlý 
fotoðraflara sahip bir karta bilgilerin yazýlmasý hakkýndaki kurallardýr. 
Fotoðraflarýn bir DPOF fotoðraf baský maðazasýna götürülmesi ile baský 
iþlemi kolayca gerçekleþtirilebilir.

EV (Pozlama Deðeri)
Pozlama deðeri diyafram açýklýk deðeri ve obtüratör hýzýnýn bir 
kombinasyonu ile belirlenir.

EV Telafisi
Obtüratör hýzý ve/veya diyafram açýklýk deðerini deðiþtirerek fotoðraf 
parlaklýðýnýn ayarlanmasý iþlemi.

Exif (Dijital kameralar için deðiþtirilebilir fotoðraf dosya formatý)
Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA) tarafýndan belirlenen bir standart dijital kamera dosya formatýdýr.
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Histogram
Bir fotoðraftaki en karanlýk ve en parlak noktalarý gösteren bir grafiktir. 
Yatay eksen parlaklýðý ve dikey eksen piksel sayýsýný temsil eder. Bir 
fotoðrafýn pozlama seviyesini kontrol etmek için kullanýþlýdýr.

ISO Hassasiyeti
Iþýk hassasiyet seviyesi. Yüksek bir hassasiyetle, kameranýn sarsýlmasý 
önlenerek karanlýk yerlerde bile daha yüksek bir obtüratör hýzýyla fotoðraf 
çekilebilir. Ancak, yüksek bir hassasiyetle çekilen fotoðraflar parazitten 
daha çok etkilenir.

JPEG
Bir fotoðraf sýkýþtýrma metodu. Bu kamerada, C (En iyi), D (Daha 
iyi) ya da E (Ýyi) arasýndan seçim yapabilirsiniz. JPEG formatýnda 
kaydedilen fotoðraflar, bilgisayarýnýzda görüntülemek için ya da bir e-
postaya eklemek için uygundur.

Kalite Seviyesi
Bu, fotoðraf sýkýþtýrma oranýný gösterir. Sýkýþtýrma daha az olduðunda 
fotoðraf daha detaylý olur. Sýkýþtýrma oraný yükseldikçe fotoðraf daha kaba 
olarak belirir.

Kamera Sarsýlmasý (Bulanýklýk)
Obtüratör açýk iken kamera hareket ettirildiði zaman tüm fotoðraf bulanýk 
olarak belirir. Obtüratör hýzý düþük olduðunda bu durum daha çok ortaya 
çýkar.
Hassasiyeti yükselterek, flaþý kullanarak ve obtüratör hýzýný artýrarak 
kamera sarsýlmasýný önleyebilirsiniz. Buna alternatif olarak, kamerayý 
dengede tutmak için bir tripod kullanýnýz. Kamera sarsýntýlarýnýn 
deklanþöre basýldýðýnda ortaya çýkma ihtimali yüksek olduðu için, 
kameranýn hareket etmesini önlemek üzere Shake Reduction iþlevini, 
Zamanlayýcýyý veya Uzaktan Kumanda ile çekimi kullanýnýz.

Kaydedilen Piksel
Piksel sayýsý ile fotoðraf boyutunu gösterir. Bir resmi oluþturan piksel 
sayýsý fazla oldukça fotoðraf boyutu da o oranda fazla olacaktýr.

Koyu Kýsým
Bir fotoðraftaki düþük pozlanmýþ alan kontrastý kaybeder ve siyah belirir.
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Köþelerde kararma
Çekimi yapýlan nesneden gelen ýþýk, kapak veya filtre halkasý tarafýndan 
engellendiði zaman veya flaþ, objektif tarafýndan kýsmen engellendiðinde 
resmin kenarlarý kararýr.

ND (Nötr Yoðunluk) Filtresi
Resimlerin renk tonunu etkilemeden parlaklýðý ayarlayan pek çok 
doygunluk seviyesine sahip bir filtredir.

NTSC/PAL
Bunlar video çýkýþ formatlarýdýr. NTSC genellikle Japonya, Kuzey Amerika 
ve Güney Kore’de kullanýlýr. PAL genellikle Avrupa’da ve Çin’de kullanýlýr.

Obtüratör Hýzý
Obtüratörün açýk olduðu ve ýþýðýn CMOS sensöre çarptýðý süre 
uzunluðudur. Obtüratör hýzý deðiþtirilerek CMOS sensöre çarpan ýþýðýn 
miktarý deðiþtirilebilir.

Parazit Azaltma
Yavaþ obtüratör hýzý veya yüksek hassasiyetli çekimden kaynaklanan 
paraziti (fotoðraf kabalýðý ya da pürüzlülüðü) azaltan bir iþlemdir.

Parlak Kýsým
Bir fotoðraftaki yüksek pozlanmýþ kýsým kontrastý kaybeder ve beyaz 
belirir.

Pozlama Parantezi
Pozlamayý otomatik olarak deðiþtirmek için. Deklanþör düðmesine 
basýldýðý zaman üç fotoðraf çekilir. Birincisinde telafi yoktur, ikincisi düþük 
pozlamalýdýr ve üçüncüsü yüksek pozlamalýdýr.

RAW verileri
CMOS sensörden gelen düzenlenmemiþ fotoðraf verisidir. RAW verileri 
kamera tarafýndan dahili olarak iþlenmeden önceki veridir. Çekim 
anýndaki kamera deðerleri, örneðin Beyaz Dengesi, Kontrast, Doygunluk 
ve Keskinlik çekimden sonra her bir kare için ayarlanabilir. Buna ilave 
olarak, RAW verileri 8 bitlik JPEG verisi bilgilerinden 16 kat daha çok bilgi 
içeren 12 bit verileridir. Zengin derecelendirme mümkündür. RAW 
verilerini bilgisayarýnýza aktarýn ve farklý ayarlarla, öneðin JPEG, fotoðraf 
verileri oluþturmak için tedarik edilmiþ olan programý kullanýn.
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Renk Aralýðý
Kullanýlmakta olan spektrumdan tanýmlý bir renk aralýðýdýr. Dijital 
kameralarda, [sRGB], Exif tarafýndan standart olarak tanýmlanmýþtýr. Bu 
kamerada, sRGB’den daha renkli bir seriyi destekleyen [AdobeRGB] de 
kullanýlabilir.

Renk Isýsý
Bu, nesneyi aydýnlatan ýþýk kaynaðýnýn rengini sayýsal olarak ifade eder. 
Kelvin (K) üniteleri kullanýlarak kesin ýsý ile gösterilir. Renk ýsýsý 
yükseldikçe ýþýk rengi mavimsi bir renge bürünür ve renk ýsýsý düþtükçe 
daha kýzýlýmsý bir renge sahip olur.

sRGB (standart RGB)
IEC (International Electrotechnical Commission) tarafýndan belirlenmiþ 
uluslararasý renk aralýðý standardýdýr. Bu, bilgisayar monitörleri için renk 
aralýðýndan tanýmlanýr ve Exif için standart renk aralýðý olarak da kullanýlýr.
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Izgara ekraný..........................166
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Resim Aktarým Protokolü.......304
Resim modu ............................98
Retro (Dijital Filtre) ........162, 263

S
Sahne Iþýklandýrma n ............99
H (Sahne) modu ..................99
SD Hafýza Kartý ........................55
Seç & Sil ................................245
Seçmeli aksesuarlar ..............330
Sensör Temizleme ................328
Ses ........................................172
Shake Reduction ...........148, 172
Silme ...............................88, 245
Slayt Gösterimi ......................241
Sörf & Kar Q...........................99
sRGB.............................214, 352
Su Rengi (Dijital Filtre) ..........263
Sürekli Çekim ........................156
Sürekli mod k ..................132
Sürekli Otomatik Odak ..........140
Sürekli resimler çekme ..........156
Sürüklenen 

Perde Senk. ................184, 195
K (Hassasiyet 

Önceliði) Modu....................112
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Þ
Þarj Etme................................ 47
Þehir isimleri ......................... 282

T
Takvim ekraný ....................... 235
Tam olarak basýnýz.................. 76
Tarih Ayarý .............................. 68
Tarih deðiþtirme.................... 280
Tarih ekleme......................... 296
Tedarik Edilmiþ Olan 

Program ............................. 306
Tek fotoðrafýn silinmesi ........... 88
Tek Tuþla Dosya Formatý...... 206
Tekli mod l..................... 132
Telif Hakký Sahibi .................. 293
Temel Parametre Ayarý 

(Dijital Filtre) ....................... 263
Ters Ýþlem............................. 224
Ton (Özel Fotoðraf) .............. 221
Toz Kaldýrma......................... 325
Toz Uyarýsý............................ 326
Tüm fotoðraflarý sil ................ 247
Tungsten Iþýk 

(Beyaz Dengesi)................. 208
TV ......................................... 251
b (Obtüratör Önceliði) 

Modu .................................. 113

Ü
Ürün kaydý............................. 311
USB Baðlantý modu .............. 303
USB Baðlantýsý...................... 303
Uzaktan Kumanda ................ 153

V
Video Çýkýþ Formatý............... 252
Vizör.................................. 36, 62
Vizör lastiði ............................. 62
Vurgu Telafisi........................ 215
Windows ............................... 302

Y
Yýðýn Depolama Sýnýfý ............304
Yýldýz Parlamasý 

(Dijital Filtre)................162, 264
Yakalama Odaðý ....................143
Yan kromatik sapma..............219
Yarýya kadar basma ................76
Yardým ...................................310
Yazý Boyutu ...........................284
Yazma-koruma ........................57
Yeþil düðme...............24, 26, 205
Yemek K .................................99
Yeni Klasörler 

Oluþturma ...........................289
Yeniden Boyutlandýrma .........260
Yüksek Dinamik Menzil .........217
Yüksek Kontrast 

(Dijital Filtre)................162, 263
Yüksek/Düþük Tuþ 

Ayarý (Özel Fotoðraf)...........221
Yüksek-Hýz Flaþ Senk. 

Modu (flaþ) ..........................190
Yüksek-ISO NR .....................106
Yumuþak 

(Dijital Filtre)................162, 264
Yüz Tespiti AF .......................166

Z
Zamanlayýcý ...........................151
Zoom ekraný ..........................232
Zoom objektif ...........................78
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GARANTÝ POLÝÇESÝ

Yetkili, dürüst fotoðrafçýlýk daðýtým kanallarý aracýlýðý ile satýn alýnan tüm 
PENTAX kameralar, satýn alýnma tarihinden itibaren on iki ay süre ile 
malzeme ya da iþçilik hatalarýna karþý garantilidir. Bu süre içerisinde, 
cihazýn herhangi bir etkiye maruz kaldýðýna dair belirti olmamasý, kum 
ya da sývý yüzünden zarara uðramamýþ olmasý, yanlýþ kullaným, 
pil ya da kimyasal aþýnmanýn söz konusu olmamasý, kullaným talimatlarýnýn 
aksine çalýþtýrýlmamýþ olmasý ya da herhangi yetkisi olmayan bir tamirci 
tarafýndan deðiþtirilmemiþ olmasý koþulu ile ücret alýnmaksýzýn arýzalý 
parçalar deðiþtirilecek ve servis saðlanacaktýr. Üretici ya da onun yetkili 
temsilcileri, bu kiþiler tarafýndan yazýlý onay olmaksýzýn yapýlan hiçbir tamir 
ya da deðiþiklikten ve hatalý malzeme ya da iþçilik veya baþka hangi 
sebepten ötürü olursa olsun, gecikme, kullaným kaybý ya da diðer dolaylý 
ya da herhangi bir müteakip zarardan sorumlu deðildir; ve, her türlü garanti 
ya da teminat kapsamýnda üretici ya da yetkili temsilcilerine ait açýk 
ya da dolaylý sorumluluðun, burada da belirtildiði üzere, sadece parça 
deðiþimi ile kýsýtlý olmasý üzerinde açýkça mutabýk kalýnmýþtýr. 
Yetkili olmayan PENTAX servis tesisleri tarafýndan yapýlan hiçbir tamir için 
geri ödeme yapýlmaz.

12 Aylýk Garanti Süresinde Uygulanacak Prosedür
12 aylýk garanti süresi içerisinde arýzalý olduðu kanýtlanan tüm PENTAX 
ürünleri, cihazýn satýn alýndýðý yere ya da üreticiye iade edilmelidir. 
Ülkenizde, üreticinin bir temsilcisi bulunmuyorsa, ön ödemeli posta ile 
cihazý üreticiye gönderiniz. Bu durumda, gerekli olan karmaþýk gümrük 
prosedürleri nedeniyle, cihazýn size geri gönderilmesi uzun bir süre 
alacaktýr. Cihaz, garanti altýnda ise, gerekli tamirat yapýlacak, parçalar 
ücretsiz olarak deðiþtirilecek ve servisin tamamlanmasýný müteakip size 
iade edilecektir. Cihaz, garanti altýnda deðilse, üreticinin ya da onun yetkili 
temsilcilerinin normal ücretleri uygulanacaktýr. Gönderi ücretleri, cihazýn 
sahibi tarafýndan karþýlanacaktýr. PENTAX ürününüzü, ülke dýþýndan satýn 
aldýysanýz, garanti süresi içerisinde servise vermek istemeniz durumunda, 
üreticinin söz konusu ülkede bulunan temsilcileri tarafýndan normal iþlem 
ve servis ücretleri uygulanabilir. Bu durum göz önünde 
bulundurulmaksýzýn, üreticiye iade edilen PENTAX ürünü, bu prosedür 
ve garanti poliçesi uyarýnca, ücret alýnmaksýzýn servise alýnacaktýr. Ancak, 
her türlü durumda, gönderi ücretleri ve gümrük masraflarý, gönderen 
tarafýndan karþýlanacaktýr. Gerektiðinde satýnalma tarihinizi 
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kanýtlayabilmeniz için, lütfen cihazýnýzýn satýn alýnmasýna iliþkin fiþ 
ya da faturanýzý en az bir yýl süre ile saklayýnýz. Cihazýnýzý servise 
göndermeden önce, doðrudan üreticiye gönderdiðiniz durumlar dýþýnda, 
üreticinin yetkili temsilcilerine ya da bu kiþiler tarafýndan onaylý tamir 
merkezlerine gönderdiðinizden emin olunuz. Her zaman servis ücretini 
sorunuz ve yalnýzca verilen servis ücretini kabul ettikten sonra servis 
merkezine servis iþlemine baþlamalarýný söyleyiniz.

• Bu garanti poliçesi müþterinin yasal haklarýný etkilemez.
• Bazý ülkelerde PENTAX yetkili daðýtýcýlarýnda bulunan yerel garanti 

poliçeleri, iþbu garanti poliçesinin yerini almaktadýr. Dolayýsýyla, 
satýn aldýðýnýz an size ürün ile birlikte verilen garanti kartýný 
incelemeniz ya da daha fazla bilgi almak ve garanti poliçesinin bir 
nüshasýný elde etmek için ülkenizdeki PENTAX yetkili daðýtýcýsý ile 
görüþmeniz tavsiye edilmektedir.

CE Ýþareti, bir Avrupa Birliði Yönergesi uygunluk iþaretidir.
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Eski Cihazlarýn ve Kullanýlmýþ Pillerin Toplanmasý ve Elden 
Çýkarýlmasý ile ilgili Kullanýcýlar için Bilgiler

1. Avrupa Birliði’nde

Ürünlerde, paketleme malzemesinde ve/veya bunu teþkil eden 
belgelerde bulunan bu semboller, kullanýlmýþ elektrikli 
ve elektronik cihazlarýn ve pillerin genel evsel atýklarla 
karýþtýrýlmamasý gerektiði anlamýna gelir.

Kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihazlar ve piller ayrý olarak 
iþleme tabi tutulmalý ve bu tip ürünlerin uygun muamele, 
yeniden kazaným ve yeniden dönüþümünü gerekli kýlan 
mevzuatla uyum içinde olmalýdýr.
Üye ülkelerin uygulamasýný takiben, AB ülkelerinde bulunan 
þahýslar kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihazlarý ve pilleri, 
belirlenmiþ toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir*.
Bazý ülkelerde, yerel bayiniz de benzer bir ürünü satýn almanýz 
halinde eski ürününüzü ücretsiz olarak teslim alabilir
*Daha fazla detay için lütfen yerel makamlarla irtibat kurunuz.

Bu ürünü düzgün þekilde elden çýkararak, atýðýn gerekli 
muamele, yeniden kazaným ve yeniden dönüþüm iþlemlerine 
tabi tutulmasýnýn saðlanmasýna katkýda bulunacak ve böylece, 
uygun olmayan elden çýkarma yöntemlerinden kaynaklanan 
çevre ve insan saðlýðý üzerindeki potansiyel negatif etkileri 
önlemiþ olacaksýnýz.

2. AB dýþýndaki diðer ülkeler

Bu semboller yalnýzca Avrupa Birliði dahilinde geçerlidir. Eðer 
bu parçalarý elden çýkarmak istiyorsanýz, lütfen yerel mercilerle 
ve bayinizle irtibat kurunuz ve uygun elden çýkarma metodu ile 
ilgili bilgi edininiz.

Ýsviçre için: Yeni bir ürün satýn alýnmýþ olmasa bile kullanýlmýþ 
elektrikli/elektronik cihazý ücretsiz olarak bayiye teslim 
edebilirsiniz. Toplama tesisleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiler 
www.swico.ch ya da www.sens.ch websitelerinde mevcuttur.

Pil sembolü hakkýnda not (aþaðýdaki ili sembol örneði): Bu 
sembol, kullanýmdaki kimyasal madde veya bileþim için 
belirlenmiþ bir isimle birlikte kullanýlabilir. Bu durumda, geçerli 
kimyasal maddeler için belirlenmiþ olan gerekliliklere uymanýz 
zorunludur.
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