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Bu kılavuz nasıl kullanılır

∫ Metindeki semboller hakkında

• Bu kılavuzdaki yukarı, aşağı, sol ve sağ yönlendirmeleri 3/4/2/1 düğmeleri yardımıyla
yapılmıştır.

Hangi seçeneğin geçerli olduğunun belirlenmesi hakkında

Geçerli seçenekler: 
Söz konusu fonksiyonun hangi seçeneklerde geçerli olduğu simgelerin renklerinden anlaşılır.
• Koyu simgeler: Fonksiyonun uygulanabildiği (geçerli) seçenekler
• Gri simgeler   : Fonksiyonun uygulanamadığı (geçersiz) seçenekler

:

:

[MENU/SET] düğmesine basarak menünün ayarlanabileceğini belirtir. 

[Wi-Fi] düğmesine basarak Wi-Fi ayarlarının yapılabileceğini belirtir (1).

[AE/AF], [DISP], [(], vb.. sırasıyla D-Lux7'nin üzerindeki düğmeleri belirtir.

 :             .Kayıtla ilgili ipuçları ve bunların en iyi şekilde kullanımı.

       :             .Belli bir fonksiyonun kullanılamayacağı koşullar.

(#00) Başvurulacak sayfa numarasını belirtir.

Bu kılavuzda, bir menü seçeneğini ayarlama adımları aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

> [Kayıt] > [Kalite] > [›]

MENU

Wi-Fi

MENU

(1) D-Lux7'nin yeni modellerinde bu düğme yer almamaktadır.
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1. Kullanım Öncesi

Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar
∫ Kameranın taşınması
Kamerayı güçlü sarsıntılara, darbelerde ya da basınca maruz bırakmayın.
Merceğe, ekrana, vizöre ya da dış kısma zarar verebilecek aşağıda belirtilen koşullarda 
kamerayı kullanmaktan kaçının.
Bu koşullarda kullanım kameranın arızalanmasına ya da kayıt yapmamasına sebep olabilir.

– Kamerayı düşürmek ya da bir yere çarpmak.
– Kamera pantolon cebinizdeyken oturmak ya da dolu bir çantaya kamerayı sığdırmaya 

çalışmak.
– Mercek ya da ekranın üzerine aşırı kuvvet binmesi.

Kamera toza ve su sıçramalarına dayanıklı olmayıp su geçirmeme özelliğine sahip 
değildir. Kamerayı aşırı tozlu veya kumlu ya da suyla temas edeceği yerlerde 
kullanmaktan kaçının.
• Mercek veya düğmelerin kenarlarındaki aralıklardan girebilecek toz, su ya da yabancı madde 

riskine karşı kamerayı aşağıdaki koşullarda kullanmaktan kaçının. Bu koşullarda kamera hasar 
görebilir ve sonrasında tamiri mümkün olmayabileceğinden özellikle dikkatli olun.
– Aşırı tozlu ve kumlu ortamlar.
– Kameranın suya maruz kalabileceği yağmurlu ortamlar ya da sahil kesimleri.

∫ Yoğuşma Hakkında (Mercek, vizör ve ekran buğulandığında)
• Yoğuşma, ortam sıcaklığı veya nem oranı değiştiğinde meydana gelir. Mercekte, vizörde ve 

ekranda lekelere ve mantara sebep olup, kameranın hasar görerek bozulmasına sebep 
olabileceğinden yoğuşmaya (buğu) karşı özellikle dikkatli olun.

• Yoğuşma meydana geldiğinde kamerayı kapatıp iki saat kadar bekleyin. Kameranın sıcaklığı 
ortam sıcaklığına yaklaşınca yoğuşma kendiliğinden yok olur.
12



1. Kullanım Öncesi
∫ Her zaman, baştan bir test görüntüsü alın
Kamerayı kullanmayı düşündüğünüz önemli olaylardan önce (düğün gibi..) görüntü ve 
sesin düzgün kaydedildiğini anlamak üzere mutlaka bir test görüntüsü alın.

∫ Kaybolmuş çekimler sebebiyle tazminat ödenmez.
Kamera ya da hafıza kartıyla ilgili teknik sorunlardan dolayı görüntü ve/veya ses 
kayıtlarında oluşacak kayıpları Leica Camera AG tazmin edemez.

∫ Telif yasalarını dikkatlice inceleyin
Kişisel kullanım dışındaki amaçlarla kaydedilen, telif hakkına sahip görüntü ve seslerin 
yetkisiz kullanımı telif yasalarıyla yasaklanmıştır. Belli materyallerin kaydı kişisel 
kullanım amaçlı bile olsa sınırlandırılabilir.

∫ Ayrıca, lütfen "Kullanım Uyarıları ve Notlar" kısmına da bakınız (>281).
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1. Kullanım Öncesi
Kutu İçeriği

¢ Satın alındığında kameraya takılıdır.

Sipariş no.
Doldurulabilir pil takımı
BP-DC15-E
BP-DC15-U
BP-DC15-TK

423-109.001-008
423-109.002-008
423-109.003-008

Pil dolum cihazı/AC adaptör
ACA-DC16-E
ACA-DC16-C
ACA-DC16-K
ACA-DC16-B
ACA-DC16-N
ACA-DC16-A
ACA-DC16-U

423-118.001-005
423-118.001-006
423-118.001-007
423-118.001-008
423-118.001-009
423-118.001-010
423-106.001-012

Micro-B USB kablo 423-118.001-014
Omuz askısı 423-109.001-020
Mercek kapağı¢ 423-109.001-018
Mercek kapak ipi 423-109.001-019
Harici flaş yuvası kapağı¢ 423-110.001-015
CF D Flaş 423-109.001-030

Kısa kullanım kılavuzu (ülkeye göre farklılık gösterebilir)
Garanti belgesi 439-399.100-026
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1. Kullanım Öncesi
Aksesuarlar

Leica D-Lux7'nin zengin aksesuar çeşitleri hakkında bilgi almak için lütfen Leica 
Camera AG'nin aşağıdaki sitesini ziyaret edin:
www.leica-camera.com

Notlar:
• Hafıza kartı isteğe bağlı olarak seçilir.
• Metinde pil dolum cihazı/AC adaptör yerine "dolum cihazı" ifadesi kullanılmıştır.
• Bu kılavuzda SD/SDHC/SDXC hafıza kartları "kart" olarak anılmıştır.
• Kamerayı kullanmadan önce kutu içeriğinin tam ve bu kameraya ait olduğunu kontrol edin.
• Kamerayı satın aldığınız ülke ya da bölgeye bağlı olarak kutu içeriği ve biçimi bu kılavuzdaki

şekil ve tanımlardan farklı olabilir.
• Mercek kapağı ipini ve harici flaş yuvası kapağını yutmalarını önlemek için çocuklardan uzak

tutunuz.
• Küçük parçaları daima çocukların ulaşamayacağı güvenli yerlerde bulundurun.
• Lütfen, tüm ambalajı uygun şekilde elden çıkarın.
15



1. Kullanım Öncesi
Ana Bileşenlerin İsimleri ve Fonksiyonları

1 2

4 75 6

3 8 9

10

1311 12

15
14

17

16

18

19 20 21

16

1 Zoom kolu (>35)

2   Deklanşör (>36)

3   [4K] düğmesi (>100)/[Fn1] düğmesi (>49)

4   Enstantane ayarı (>37, 63)

5   Kamera açma/kapama (ON/OFF) düğmesi (>31)

6   [A] Akıllı çekim düğmesi (>38, 56)

7   Pozlama telafisi tekerleği (>90)

8 Vizör (>34)

9 Göz sensörü (>34)

10  Göz numarası ayar (diyoptri) tekerleği (>34)

11   Otomatik zamanlayıcı göstergesi (>115)/
  AF Yardım ışığı (>33, 182)

12  Kontrol halkası (>53)

13   Harici flaş yuvası kapağı (satın alındığında 
        kamerada takılıdır ((-->146)

14
 Stereo mikrofonlar (>33, 157)
• Mikrofonları parmaklarınızla kapamamaya 

dikkat ediniz. Aksi halde ses kaydı bozulabilir.

15   En-boy oranı seçim halkası (>121)

16   Omuz askısı takma yerleri (>18)

17   Netleme seçeneği seçim halkası (>72, 86, 87)

18   Diyafram halkası (>37, 63)

20   Mercek ve yatağı

Mercek ön halkası
Otomatik mercek kapağını takmak için önce bu 
halkayı çıkarın.  

212121

19   Mercek ön kısmı (filtre çapı : 43 mm)
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1. Kullanım Öncesi
• [Fn6]'dan [Fn10]'a kadar olan fonksiyon
düğmeleri dokunmatik simgelerdir.
Ekrandaki       sekmesine dokunarak çağırılırlar.

29 3130 32 3322 26

28

27

25

23

24

34 36 37

40

39

3835

22  [QM] düğmesi (>47)/[Fn2] düğmesi (>49)

23

İmleç düğmeleri (>39)
3: [
1: [

] (ISO duyarlılığı) düğmesi (>92) 
] (Beyaz dengesi) düğmesi (>94)

4: [
2: [

] (Sürücü modu) (>97)
] (Oto.netleme seçeneği) düğmesi (>72)

24  Kontrol tekerleği (>39)

25
[ /     ] (Sil/İptal) düğmesi (>46, 165)/
[Fn3] düğmesi (>49, 69)

26  [(] (Oynatma) düğmesi (>158)

27  [MENU/SET] düğmesi (>39, 45)

28  [DISP] düğmesi (>39)

29  [EVF] düğmesi (>34)/[Fn5] düğmesi (>49)

30  Dolum ışığı (>22)/

KABLOSUZ bağlantı ışığı (>223)
31  [PF] düğmesi (>110)/[Fn4] düğmesi (>49)

32   [¥] (Video) düğmesi (>152)

33   [AE/AF] düğmesi(>89)

34 Hoparlör (>33, 197)

35 Ekran (>264) / dokunmatik seçenekli 
(>42)

36

Üçayak (Tripod) yuvası (>284)
• 5,5 mm (7/32") veya daha uzun vidalı üçayak
bağlamayın. Aksi halde kamera hasar 
görebilir.

37   Kart/pil bölmesi açma/kapama düğmesi (>21,26)

38   Kart/pil bölmesi kapağı (>21, 26)

39   [HDMI] girişi (>255)

40   [USB/CHARGE(DOLUM)] girişi (>258, 261)
17



2. Başlangıç/Temel İşlemler

Mercek Kapağı/Omuz Askısının Takılması
Kamerayı kullanmıyorsanız merceği korumak için daima mercek kapağını takın.
• Kaybolmaması için mercek kapağının kapak ipi yardımıyla kameraya bağlanması önerilir.
• Düşmelere karşı kamerayı korumak için omuz askısının takılması ve kullanılması önerilir.

1 Mercek kapağını kameraya bağlamak için mercek kapak ipini kullanın

A: İpin kalın kısmının mercek kapağı ya da omuz askısı takma yerlerine denk 
gelmediğinden emin olun.

2 Mercek kapağını takın.
• Mercek kapağını takıp çıkartmak için resimde görülen ok 

işaretli kısımlara bastırın.

 
18



2. Başlangıç/Temel İşlemler
3 Omuz askısının takılması

B: Askı takma yeri

• Omuz askısını takma işlemini askının diğer tarafı için de ayni şekilde yapın.
• Omuz askısının gevşeyip açılmadığından emin olun.

• Omuz askısını omzunuzda kullanın
– Askıyı boynunuza dolamayın.

Kaza ve yaralanmalara yol açabilir.
• Omuz askısını küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.

– Boğulmayla sonuçlanacak kazalara yol açabilir.
– Mercek kapağı ipini yutmayı engellemek için çocukların erişeceği yerlerde bulundurmayın.
19



2. Başlangıç/Temel İşlemler
Pilin Doldurulması (şarj edilmesi)
• Önerilen dolum cihazını (şarj ünitesi), USB kablosunu ve pili kullanın.
• Kameranın pili fabrikadan çıkışta doldurulmamıştır. Kullanmadan önce doldurunuz.
• Pil sadece kameraya takılıyken doldurulmalıdır.

∫ Bu kamerayla kullanabileceğiniz piller hakkında

Kameranın durumu Dolum işlemi

Kapalı

Açık —

Bazı yerlerde orijinal pile çok benzeyen taklit ürünlerin piyasaya sürüldüğü 
görülmektedir. Bu pillerin bir kısmı ilgili güvenlik standartlarına uygun, yeterli 
dahili korumaya sahip değildir. Bu tür pillerin kullanımı yangınlara ya da 
patlamalara yol açabilir. Bu tür taklit pillerin kullanımından kaynaklanan kaza ya 
da arızalardan Leica Camera AG'nin sorumlu olmadığını lütfen dikkate alın. 
Güvenli ürün kullanımını sağlamak için sadece Leica BP-DC15 pilin kullanılması 
ısrarla önerilir (>14).

±
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
1     tırnağını [OPEN] (AÇIK) konumuna
        getirerek kart/pil bölmesini açın.

2     pilini klik sesini duyana kadar
itirerek yerine oturtun. Bu esnada   
mandalı da kilitlenmiş olmalıdır.
• Pilin doğru yönde yerleştirildiğini kontrol edin.

3  Bölmenin kapağını kapatıp tırnağı
[LOCK] (KİLİT) konumuna getirin.

∫ Pili çıkartmak için
D mandalını ok yönünde çekin.

Pilin takılması

• Sadece Leica BP-DC15 pilini kullanın (>14).
• Leica Camera AG bunun dışındaki pillerin kalitesini garanti etmez.
• Pili çıkarmadan önce kamerayı kapatın ve ektandaki Leica Logosu kaybolana kadar

bekleyin (Aksi takdirde, cihaz bundan sonra normal şekilde çalışmayabilir ve kart hasar
görüp kayıtlar silinmiş olabilir).

• Kullandıktan sonra pili çıkartın.
21



2. Başlangıç/Temel İşlemler
Pili ortam sıcaklığının 100C ile 300C (500F ile 860F) arası olduğu yerlerde (pil sıcaklığı ile 
ayni) doldurmanız önerilir.

(Elektrik prizinden dolum)
USB kablosu ile kameraya bağladığınız dolum cihazını elektrik prizine takın.

(Bilgisayardan dolum)
USB Kablosu ile kamerayı bilgisayara bağlayın.

Dolum (Şarj Etme)

Pili kameraya takın. (>21)
Kameranın açma/kapama düğmesinin [OFF] konumunda olmasına dikkat edin.

A USB kablosunu USB/CHARGE(DOLUM)
girişine takın.
• Kamerayı yukarıdaki şekilde olduğu gibi 

tutuğunuzda alttaki girişi kullanın.
B  Dolum ışığı
C  Pil dolum cihazı
D  Elektrik şebekesine
E  Bilgisayar (Açık)
F USB Kablosu

• Bağlantıların düzgün yapıldığına ve
uçların doğru girişlere düzgün olarak 
takıldığına emin olun (Aksi halde, uçlar
yamulup arızalara hatta kameranın hasar
görmesine neden olabilirler).

• Dolum esnasında bilgisayar uyku durumuna geçerse dolum durur.
• Kamerayı bağladığınız dizüstü bilgisayar elektrik şebekesine bağlı değilse, bilgisayarın pili

çok daha hızlı bitecektir. Kamerayı uzun süre bilgisayara bağlı bırakmayın.
• Kamerayı bilgisayara USB girişinden bağladığınızdan daima emin olun.

Kamerayı ekran, klavye ya da yazıcı USB girişine ya da USB çoklayıcıya (hub) bağlamayın.
22



2. Başlangıç/Temel İşlemler
• Dolum ışığı yanıp sönüyorsa
– Bu durum olağan dışı sıcak ya da soğuk ortamlarda meydana gelir.

Ortam sıcaklığının 100C ile 300C (500F - 680F) arasında olduğu bir yerde USB kablosunu
yeniden bağlayıp, tekrar doldurmayı deneyin.

– Bilgisayarınız yeterince güç sağlayamıyorsa dolum mümkün değildir.

∫ Dolum süresi
Dolum cihazı kullanıldığında

• Yukarıdaki süre tamamen boşalmış bir pil içindir.
Dolum süresi pilin nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir.
Pilin dolum süresi, sıcak/soğuk ortamlarda ya da pilin uzun bir süre kullanılmadığı
durumlarda normalden daha uzun sürebilir.

• Dolum işlemi bilgisayardan yapılıyorsa dolum süresini bilgisayarın güç kapasitesi belirler.

∫ Pil göstergesi

• Ekranda görülen pil düzeyi yaklaşıktır. Tam düzeyi ortam ve çalışma koşullarına bağlı
olarak değişir.

∫ Dolum ışığı
Sürekli kırmızı :
Yanmıyor        :

Doluyor.
Dolum işlemi tamamlandı.
(Dolum tamamlandığında kamerayı 
fişten çekin ya da bilgisayar bağlantısını 
kesin).

Dolum süresi Yaklaşık 190 dak.

%75 ya da daha fazla dolu

%74 ile %50 arası dolu

%49 ile %25 arası dolu

%24 ya da daha az dolu

Bitmiş pil uyarısı
• Pili yeniden doldurun ya da tamamen dolu

başka bir pille değiştirin.Yanıp sönen kırmızı

98

AFSAFSL
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
• Dolum cihazının prize takılan uçlarının yanına klips gibi metal cisimler koymayın.
Aksi takdirde, kısa devre veya ısınma yüzünden elektrik çarpması ve/veya yangın söz 
konusu olabilir.

• Kutudan çıkanın dışında USB kablosu kullanmayın.
Kullanmak arızalara yol açabilir.

• Kutudan çıkanın dışında dolum cihazı kullanmayın.
Kullanmak arızalara yol açabilir.

• Ek USB kablosu kullanmayın.
• Dolum cihazını ve USB kablosunu diğer cihazlarla kullanmayın. Kullanmanız arızalara yol

açabilir.
• Kullandıktan sonra pili çıkartın (dolumdan sonra uzun süre kullanılmazsa pil boşalacaktır).
• Pil kullanım sırasında, dolum sırasında ve dolum sonrasında ısınabilir. Kamera da

kullanım sırasında ısınabilir. Bunlar arıza değildir.
• Biraz dolu olsa bile pil yeniden doldurulabilir. Ancak, pil tam doluyken sık sık yeniden

doldurulması önerilmez (pilin kullanım kapasitesi düşebilir).
• Elektrik kesintisi gibi bir sorun ortaya çıktığında dolum normal şekilde tamamlanmamış

olabilir. Böyle durumlarda USB kablosunu çıkartıp yeniden takın.
• Dolum cihazı şebekeye bağlıyken bekleme konumundadır. Elektriğe bağlı olduğu sürece ana

devresinde daima elektrik vardır ve ana devre çalışmaktadır.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
• Burada verilen kaydedilebilir fotoğraf sayısı CIPA (Camera & Imaging Product
Association) standardına göredir.

• Bir SDHC Hafıza kartı ve kutudan çıkan pil kullanıldığında.

∫ Fotoğraf kaydetme (ekran kullanıldığında)

∫ Fotoğraf kaydetme (vizör kullanıldığında)
Parantez içindekiler [EVF Görüntü Hızı]'nın [ECO30fps] olarak ayarlandığındaki değerlerdir.

∫ Video kaydetme ( ekran kullanıldığında)

• Kullanılabilir gerçek kayıt süresi kamerayı açma kapama, kaydı başlatıp durdurma,.. gibi
tekrarlı işlemler için gerekli olan eldeki süredir.

∫ Kayıtları görme (ekran kullanıldığında)

Kaydedilebilecek fotoğraf sayısı ve tahmini çalışma süresi

Ürünle birlikte verilen flaş Kullanılmadığında Kullanıldığında

Kaydedilebilen 
fotoğraf sayısı

Yaklaşık 340 Yaklaşık 300

Kayıt süresi Yaklaşık 170 dak  Yaklaşık 150 dak

Ürünle birlikte verilen flaş Kullanılmadığında Kullanıldığında
Kaydedilebilen 
fotoğraf sayısı

Yaklaşık 270
(Yaklaşık 320)

Yaklaşık 240
(Yaklaşık 280)

Kayıt süresi Yaklaşık 135 dak  Yaklaşık 120 dak

[Kyt kalitesi] [FHD/28M/60p] [4K/100M/30p]
Kullanılabilir kayıt süresi Yaklaşık 80 dak Yaklaşık 70 dak
Kullanılabilir gerçek kayıt 

süresi Yaklaşık 40 dak Yaklaşık 35 dak

Kayıt görme süresi Yaklaşık 240 dak

• Çalışma süreleri ve kaydedilebilen fotoğraf sayıları ortama ve çalışma koşullarına
göre değişecektir.
Örneğin, aşağıdaki durumlarda çalışma süresi daha kısa olur, kaydedilebilen fotoğraf
sayısı azalır.
– Kış ayları gibi ortam sıcaklığının düşük olduğu durumlar,
– Flaş ya da zoom gibi fonksiyonların sık kullanılması.

• Kameranın çalışma süresi dolumdan hemen sonra bile çok kısaysa, pil ömrünü
tamamlamış demektir. Yeni bir pil satın alın.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Hafıza Kartını Takıp Çıkartma
• Kameranın açma/kapama düğmesinin [OFF] konumunda olduğuna dikkat edin

1 A tırnağını [OPEN] (AÇIK)  yazısına doğru  
     kaydırarak kart/pil bölmesi kapağını açın.

2 Hafıza kartını (B) klik sesini duyana kadar
itin.
• Kartın yönünü kontrol edin.
• Kartın metal uçlarına (C) dokunmayın.

3 Kart/pil bölmesi kapağını kapatıp tırnağı
 [LOCK] (KİLİT) konumuna getirin.

∫ Kartı çıkartmak için
Klik sesini duyana kadar kartı aşağı doğru itin ve 
ardından düzgünce yukarı doğru çekin.

• Hafıza kartlarını yutmamaları için çocuklardan uzakta bulundurun.
• Kartı çıkartmadan önce kamerayı kapatın ve Leica Logosu görünmez olana kadar bekleyin

(aksi halde kamera normal çalışmayabilir, kart hasar görebilir ya da kayıtlar kaybolabilir).
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Hafıza Kartı Hakkında
Bu kamerayla birlikte SD standardına uyan aşağıdaki kartlar kullanılabilir.

∫ Video/4K fotoğrafların kaydı ve hız sınıfı (speed class) derecelendirmeleri
SD Speed Class veya UHS Speed Class derecelendirmelerine (aşağıda) uyan kart kullanın.
• SD Speed Class ve UHS Speed Class, sürekli yazmaya ilişkin hız standartlarıdır. Kontrol için

kart üzerindeki etiket,..vb'ne bakınız.

SD Hafıza Kartı 
(512 MB - 2 GB) 

• Bu kamera UHS-I UHS Speed Class3 standardındaki
SDHC/SDXC hafıza kartlarıyla uyumludur.

SDHC Hafıza Kartı 
(4 GB - 32 GB)

SDXC Hafıza Kartı 
(48 GB - 128 GB)

[Kyt Kalitesi] Speed class (Hız Sınıfı) Etiket Örneği

FHD/HD Class 4 ya da üzeri

4K UHS Speed Class 3

4K Fotoğraf/[Post Fokus] 
işlemleri yapılırken

UHS Speed Class 3
27



2. Başlangıç/Temel İşlemler

AFS

Karta erişim
Görüntü verileri karta yazılırken erişim göstergesi kırmızı renktedir.

• Kartla iletişim halindeyken (örneğin, karta yazma, silme, kartı formatlama esnasında,..vb)
aşağıdaki işlemleri yapmayın. Bunların yapılması halinde kart veya kaydedilmiş veriler
hasar görebilir, kamera düzgün çalışmayabilir.
– Kamerayı kapatmak
– Pili ya da kartı çıkartmak, dolum cihazıyla bağlantıyı kesmek.
– Kamerayı titreşime, darbeye ya da statik elektriğe maruz bırakmak.

• Titreşim, darbe veya statik elektrik nedeniyle işlem durursa, tekrarlayın.

Bu kamerayla çekime başlamadan önce hafıza kartını formatlayınız..
Formatlama sonrasında hafıza kartındaki tüm veriler silinir ve geri alınamazlar.
Önce gerekli verileri bilgisayar ya da benzeri bir cihaza kopyalayın ardından kartı 
formatlayın.

• Yazma koruma anahtarı (A) “LOCK-KİLİT” konumundaysa, kart üzerinde 
yazma, silme, formatlama yapamayabilirsiniz, verileri kayıt tarihlerine göre 
göremeyebilirsiniz.

• Karttaki veriler elektromanyetik alan, statik elektrik, kameranın ya da kartın 
bozulması gibi sebeplerden ötürü hasar görebilir. Önemli verileri bilgisayara 
kaydetmeniz önerilir.

• Yutmalarını önlemek için kartı çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

Hafıza Kartını Formatlama (başlangıç durumuna getirme)

> [Ayarlar] > [Formatlama]

• Bu işlem için yeterince dolu bir pil veya dolum cihazı gerekir.
• Formatlama esnasında başka bir işlem yapmayın, kamerayı kapatmayın.
• Hafıza kartını mutlaka kameradan formatlayın.  Kart, bilgisayar ya da benzeri bir

cihazda formatlanmışsa kamera yardımıyla yeniden formatlayın



MENU
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
∫ Kaydedilebilecek fotoğraf sayısı
• En-boy oranı [4:3], Kalite [A]

• En-boy oranı [4:3], Kalite [ ]

∫ Kalan kayıt süresi (video kaydı yapıldığında)
• “s” saatin, “d” dakikanın ve “sn” de saniyenin kısaltılmışıdır.
• Kaydedilebilen süre kaydedilmiş tüm videoların toplam süresidir.

Kaydedilebilecek tahmini fotoğraf sayısı ve kalan kayıt süresi

[Resim Boyutu]
Kart kapasitesi

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (17M) 1710 3430 6860 13580
M (8.5M) 3120 6260 12350 24460
S (4M) 5350 10730 20590 40760

[Resim Boyutu] Kart kapasitesi
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

L (17M) 530 1070 2150 4270
M (8.5M) 620 1250 2500 4960
S (4M) 680 1360 2720 5400

[Kyt Kalitesi]
Kart kapasitesi

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

[4K/100M/30p]
[4K/100M/24p] 20d00sn 41d00sn 1s25d 2s50d

[FHD/28M/60p] 1s10d 2s25d 5s00d 9s55d

[FHD/20M/30p] 1s35d 3s15d 6s40d 13s15d

[HD/10M/30p] 3s05d 6s20d 12s45d 25s20d
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
• Kesintisiz hareketli görüntü kaydedebilme süreleri
Hareketli görüntü kaydı aşağıdaki kesintisiz kaydedilebilen süreler aşıldığında durur.

* Bu durumda kayda kesintisiz devam edebilirsiniz.

[Kyt Kalitesi] Kesintisiz 
kaydedebilen süre

Dosyaların bölünmesi için boyut aralığı

[4K/100M/30p]

15 dakika

SDHC kart kullanıldığında: 4 GB'ı aşan 
dosyalar kayıt ve oynatma için daha küçük 
dosyalara bölünürler*
SDXC kart kullanıldığında: Dosyalar kayıt için 
bölünmezler.

[4K/100M/24p]

[FHD/28M/60p]
29 dakika 4 GB'ı aşan dosyalar kayıt ve oynatma için 

daha küçük dosyalara bölünürler*
[FHD/20M/30p]
[HD/10M/30p]

• Kayıt koşullarına ve kullanılan karta bağlı olarak kaydedilebilecek fotoğraf sayısı ve kalan
kayıt süresi değişebilir.

• En fazla kullanılabilir kesintisiz kayıt süresi ekranda görülmektedir.
• 10000 ya da daha fazla kaydedilebilir fotoğraf varsa, bu durum ekranda [9999+] olarak

görünür.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Tarih/Zaman Ayarlama (Saat Ayarı)
• Kutudan çıktığında kameranın saat ayarı yapılmış değildir.

1 Kamerayı açın.
• Dil seçim ekranı görünmüyorsa adım 4'e geçin.

2 Mesaj geldiğinde [MENU/SET]'e basın

3  3/4 tuşları yardımıyla seçeceğiniz dilin
üzerine gelip [MENU/SET]'e basın.

• [Saati ayarlayın] mesajı görünecektir.

4  [MENU/SET]'e basın.

5  2/1 tuşları yardımıyla yıl, ay, gün, saat ve
      dakikayı seçip 3/4 ile ayarlamayı yapın.

A: Ev saati (yerel saat)
B: Varış yerindeki saat (geziler için)

Tarih ve saat biçimini ayarlamak için
• Tarih/zaman biçimini ayarlamak için [Biçim]'e sonra 

da [MENU/SET]'e basın.

6 Ayarlama için [MENU/SET]'e basın.

7  [Saat ayarı tamamlandı.] mesajı ekranda göründüğünde
[MENU/SET]'e basın.

8  [Lütfen ev saati için bölgenizi seçin ] mesajı göründüğünde
     [MENU/SET]'e basın.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
9 2/1 tuşları yardımıyla ev saati (yerel saat)
diliminizi seçip [MENU/SET]'e basın.

∫ Saati yeniden ayarlama
> [Ayarlar] > [Saat ayarı]

• Adım 5'teki ekranın aynisi (>31) görünecektir.

• Saat ayarı kameranın pili takılı olmasa bile dahili pil ile üç ay çalışır.
(Dahili pili doldurmak için dolu bir pili kamerada 24 saat takılı bırakın.)

• Fotoğraflardaki tarihin doğru olması için çekim öncesinde tarihi ayarlayın.

MENU
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Temel İşlemler

Kamerayı iki elinizle sıkıca tutup, kollarınızı gövdenize yapıştırın ve bacaklarınızı 
dengeli biçimde açın.
• Kameranın düşmemesi için kutu içeriğindeki omuz askısını D kullanmanız önerilir. 
• AF yardım lambasını     , mikrofonları     , hoparlörü      ya da flaş takıldığında (>146)

flaş lambasını parmağınızla veya başka bir şeyle kapatmayınız.
• Deklanşöre bastığınızda kameranın hareketsiz olduğundan ve titremediğinden emin olun.
• Fotoğraf çekerken yakınınızdaki kişi ya da nesnelerle çarpışma tehlikesi olmadığından ve

ayaklarınızın sabit olduğundan emin olun.

∫ Kameranın tutuş doğrultusunu algılaması (Yön Algılama Fonksiyonu) 
Bu fonksiyon kameranın dikey tutularak çekim yapıldığını
algılar.
Böyle kayıtlar oynatıldığında görüntü otomatik olarak dikey 
hale gelir.
(Sadece [Resmi dönd.] seçeneği [ON] ise kullanılabilir.)

• Kamera dik tutulduğunda çekim esnasında ciddi ölçüde aşağı yukarı hareket ettirilirse Yön
Algılama Fonksiyonu düzgün çalışmayabilir.

• Videolar, 4K seri çekim dosyaları ve Post Fokus fonksiyonu kullanılarak yapılan çekimler dik
olarak görüntülenemezler.

Kamera nasıl tutulur
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
[EVF]'ye basın.
A   [EVF] düğmesi
B Göz sensörü

* [Kişisel](Odak/Deklanşör) menüsündeki [AF Göz Sensörü] [ON]'a ayarlıysa, göz sensörü
devreye girdiğinde kamera netlik ayarını otomatik olarak yapar. [AF Göz Sensörü] ile
yapılan netlemelerde ayar başarılı olarak tamamlandığında bip sesi gelmez.

∫ Vizör/ekran görüntüleri arasındaki otomatik geçiş 
Göz sensörünü kullanarak vizör görüntüsüne otomatik olarak geçmek için gözünüzü ya 
da bir nesneyi göz sensörüne yaklaştırın.

Vizörden baktığınızda konuyu net olarak görene kadar 
göz numarası ayar tekerleğini döndürün.

Vizörü Kullanma

Vizör ve ekran arasında geçiş yapma

Vizör/ekran arasında 
otomatik geçiş yapma* Vizör görüntüsü* Ekran görüntüsü

Göz numarası ayarı (Diyoptri)

• Vizörü kullanırken [EVF Görüntü Hızı] ayarı [ECO30fps] ise pilin bitmesi daha uzun
zaman alacağından kamera daha uzun süre çalışabilir.

• Gözlüğünüzün şekline, kamerayı tutuşunuza ya da göz merceğindeki ışık parlamasına bağlı
olarak göz sensörü düzgün çalışmayabilir.

• Otomatik vizör/ekran geçişi video oynatma ve slayt gösterisi sırasında çalışmaz.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Bir konunun ne kadarlık bir kısmını çerçeveleyeceğinizi / bir konuyu ne büyüklükte 
görüntüleyeceğinizi uygun odak uzaklığı seçerek yani zoom yaparak belirleyebilirsiniz. 
• Zoom fonksiyonunu ayni zamanda dokunmatik ekran üzerinden de kullanabilirsiniz (>145).
• Zoom türleri ve kullanım ayrıntıları için (>141)'e bakabilirsiniz.

Zoom yapma (merceğin odak uzaklığını değiştirme)

Zoom kolu Kontrol halkası

Zoom kolunu hareket ettirin

• Zoom kolunun çalışması aşağıda belirtildiği
gibidir.

• Zoom kolunu hareket ettirin:

Kontrol halkasını çevirin*

* [Zoom] ayarlarını kontrol halkasına
atayarak ta zoom işlemini
gerçekleştirebilirsiniz (>54).

[T] (tele) yönü:
Telefoto, konuyu yaklaştırma, çerçevelenen
bölgeyi daraltma.
[W] (wide) yönü:
Geniş açı, daha geniş bir alanı çerçeveye
alma, konunun boyutlarını küçültme.

Saat yönünde çevirme: 
Telefoto, konuyu yaklaştırma, çerçevelenen 
bölgeyi daraltma.
Saat yönünün tersine yönde çevirme : 
Geniş açı, daha geniş bir alanı çerçeveye 
alma, konunun boyutlarını küçültme.

• Zoom yaparken mercek ve yatağına dokunmayın.
• Netlik ayarını zoom'dan sonra yapın.
• Zoom kolu ya da kontrol halkası hareket ettirildiğinde kameradan tıkırtı sesi gelebilir ve

küçük bir titreşim hissedilebilir. Bu bir arıza değildir.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Deklanşörün çalışması iki aşamalıdır.

1   Kameranın pozlandırma ve netlik ayarını yapabilmesi
için deklanşöre yarım basın. 

A Diyafram değeri 
B Enstantane (örtücü) hızı
C Netlik (odak) doğrulama

• Pozlandırma doğru değilse diyafram ve enstantane hızı
değerleri kırmızıya dönüp yanıp sönmeye başlar.

• Netlik (odaklama) sağlandığında netlik onayı görünür
(netlik sağlanmamışsa (konuya odaklanılmamışsa) netlik
onay göstergesi yanıp söner).

2   Fotoğrafı çekmek için deklanşöre sonuna kadar
basın.

∫ Uzaklık ayar aralığı
Zoom yaparken odak uzaklığı ayar aralığı 
görüntülenir
Aralık, zoom durumuna göre aşamalı olarak 
değişebilir.
D Aralık ayar göstergesi

Fotoğraf çekme

• [Fokus/Dekl. önceliği] seçeneği [FOCUS]'a ayarlıysa netleme yapılana kadar fotoğraf
çekilemez.

• [Monitör Görüntü Hızı] ve [EVF Görüntü Hızı]'nın ikisi de [ECO 30fps]'ye ayarlıysa dijital
zoom yapılamaz.

• Menü işlemleri ya da görüntü oynatma esnasında deklanşöre yarım basıldığında kamera
anında çekime hazır hale gelir.

• Deklanşöre yarım basıldıktan sonra netleme olmamışsa ayar aralığının rengi kırmızı olarak
görünür.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
1    Video düğmesine basarak çekimi başlatın.
• Bastıktan hemen sonra video düğmesini bırakın.

2    Çekimi durdurmak için video düğmesine tekrar
basın.

(A) diyafram halkasını ve/veya (B) enstantane hızı
tekerleğini döndürün.
• Her iki ayarı yaparken de klik sesini duyduğunuzdan

emin olun.
• Çekim tercihi, diyafram halkası ve enstantane hızı

tekerleği ayarlarına göre değişecektir.

Video çekimi

Çekim tercihi seçimi

Çekim tercihi Diyafram halkası Enstantane hızı tekerleği

Program seçeneği [A] (AUTO)
[A] (AUTO)

Diyafram öncelikli çekim İstediğiniz değeri ayarlayın*

Enstantane öncelikli çekim [A] (AUTO)
İstediğiniz değeri ayarlayın*

Manuel çekim İstediğiniz değeri ayarlayın*





* (A) seçeneği dışında
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
[A] düğmesine basın.
• Akıllı çekim seçeneğinde, çekim tercihi simgesi          veya 

olarak değişir.
• [A]'ya tekrar basıldığında; çekim tercihi, diyafram halkası ve

enstantane tekerleğinin kullanıldığı, yukarıda açıklanmış dört
seçenekten biriyle yapılacak hale geri döner.

Akıllı çekim seçeneğine geçiş

Akıllı çekim seçeneği (>56) Kamera, konu ve çekim koşullarına bağlı 
olarak en uygun ayarları seçer. Ayarlarla 
uğraşmayıp kolay fotoğraf çekmek 
isteniyorsa bu seçenek önerilir.

Gelişmiş akıllı çekim seçeneği
(>57)

Program seçeneği (>61) Konunun ışık durumuna göre enstantane hızı 
ve diyafram değeri otomatik olarak ayarlanır.

Diyafram öncelikli çekim 
seçeneği (>64)

Konunun ışık durumu ve sizin seçtiğiniz 
diyafram değerine göre enstantane hızını 
otomatik olarak ayarlar.

Enstantane öncelikli çekim 
seçeneği(>65)

Konunun ışık durumu ve sizin seçtiğiniz 
enstantane hızına göre diyafram değerini 
otomatik olarak ayarlar.

Manuel çekim seçeneği (>66) Diyafram değeri ve enstantane hızını 
tamamıyla  sizin belirlediğiniz seçenektir.
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2. Balangıç/Temel İşlemler
Tercihinizi seçmek veya değerleri ayarlamak gibi işlemler için tekerleği döndürün
• Kontrol halkasının sağa ya da sola döndürülmesi işlemi

aşağıda açıklanmıştır.

Tercihinizi seçmek veya değerleri ayarlamak için imleç düğmelerine 
basın.
• Bu kılavuzda imleç düğmeleri 3/4/2/1 sembolleri ile  gösterilmiştir.

Ayar içeriği onaylama,..vb için [MENU/SET]'e basın.

Görüntüleme yöntemini [DISP]'e basarak ayarlayın.

Kontrol tekerleği

İmleç/[MENU/SET] düğmeleri

[DISP] düğmesi
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2. Balangıç/Temel İşlemler
Vizör/ekran gösterimini ayarlayabilirsiniz.

• Vizör biçimi (EVF) (vizör görüntüsü örnek olarak verilmiştir.)

• Ekran biçimi (monitör) (ekran görüntüsü örnek olarak verilmiştir)

* [Kişisel] (Monitör/Ekran)'daki [Monitör ekran türü] [ON]'a ayarlı ise görüntülenir. Bu ekranda,
istediğiniz ayarı üzerine dokunarak yapabilirsiniz.

Kayıt seçeneğinde (çekim sırasında)

[ ]  (vizör biçimi) Kompozisyonu daha iyi görebilmek için görüntüyü hafifçe 
küçültür.

[ ]  (ekran biçimi) Ayrıntıları görebilmek için görüntü tüm ekranı kaplayacak 
şekilde ölçeklendirilir.

Bilgi içeriyor
Bilgi 

içermiyor

Bilgi içeriyor 
(düşey ve yatay 
eğim gösterimli)

Bilgi içermiyor 
(düşey ve yatay 
eğim gösterimli)

Bilgi içeriyor Bilgi 
içermiyor

Bilgi içeriyor 
(düşey ve yatay 
eğim gösterimli)

Bilgi içermiyor 
(düşey ve yatay 
eğim gösterimli)

Kapalı
Mevcut çekim 

bilgileri ekranda 
görünür*

980

AFSAFSL
4:3

60p

980 980

AFSAFSL
4:3

60p

980

989898

AFSAFSL
4:3

0

60p

989898

AFSAFSL
4:3

0

60p

98AWB

0 0
0

Fn

ISO

AUTO
OFFL

4:3AFSAFS

[Kişisel] [Monitör/Ekran] [EVF/Mon. Görüntüleme Ayarı]
[EVF Görüntüleme Ayarı]/[Monitör Görüntüleme Ayarı]
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
∫ Düşey ve yatay eğim göstergesi hakkında
Düşey ve yatay eğim göstergesiyle kameranın eğimini düzeltmek oldukça kolaydır.

1 3/4 tuşlarına basarak aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz:
– Ayrıntılı bilgi ekranı
– Histogram
– Çekim biçimi, gölge vurgusu bilgisi
– Beyaz dengesi bilgisi
– Mercek bilgisi

2 [Kişisel] ([Monitör/Ekran]) menüsündeki [Parlama göst.] seçeneği [ON] olarak ayarlanmışsa 
  görebilirsiniz.

A Yatay doğrultu :
B Düşey doğrultu:

Sola eğimin düzeltilmesi 
Aşağı doğru eğimin düzeltilmesi

• Kameranın eğimi çok az ise ya da hiç yoksa gösterge yeşile döner.

• Eğim düzelse bile n1° civarında bir hata olabilir .
• Kamera aşırı biçimde yukarı ya da aşağı doğru eğilirse eğim göstergesi doğru çalışmayabilir.

Kayıtları görme seçeneğinde

Bilgi içeriyor
Ayrıntılı 

bilgi ekranı1 
Bilgi içermiyor 

(Vurgulama ekranı2) 
Bilgi 

içermiyor

 

60F1.7 0 AWBAWB

1/98981/98

200

L4:3
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
∫ Dokunma:
Bir fonksiyonu açmak ya da kapamak istediğinizde 
ekran üzerindeki fonksiyon simgesine parmağınızla 
dokunun*. 

∫ Sürükleme:
Bir fonksiyonu ayarlarken istediğiniz değere gelmesi 
için dokunun ve parmağınızı kaldırmadan sürükleyin.

∫ Parmakları açıp/kapama (çimdik hareketi):
İki parmağınızla ekrana dokunduktan sonra, görüntüyü 
büyütmek için parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın, 
küçültmek için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

Dokunmatik ekran işlemleri

• Ekrana kuru ve temiz parmakla dokunun.
• Piyasadaki ekran koruyucu filmlerinden kullanıyorsanız, lütfen beraberinde verilen talimatları

uygulayın.
(Bazı ekran koruyucu filmler görünürlük ve işlevselliği azaltabilir.)

Bu işlemleri şu durumlarda yapamazsınız:
• Aşağıdaki durumlarda dokunmatik ekran işlemleri düzgün yapılamayabilir.

– Eldiven kullanılıyorsa
– Ekran ıslaksa

Fn10Fn10Fn10

Fn7Fn7Fn7

Fn6Fn6Fn6

OFFOFFOFF

Fn9Fn9Fn9
OFFOFFOFF

Fn8Fn8Fn8

AA BBB

2.0X2.0X2.0X2.0X

* D-Lux7'nin firmware v2.0 güncellemesiyle birlikte fotoğrafta 
görülen Fn6 tuşuna fonksiyon atanmamıştır.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
* [Kişisel] ([İşlem]) menüsündeki [Dokunm. ayarı]'nda [AF+AE] seçilirse dokunulan
yerle ilgili en uygun ışık ve netlik ayarı da yapılır (>85).

Dokunmatik fonksiyonu kullanarak fotoğraf çekme

Dokunmatik AF/Dokunmatik deklanşör
Bu işlem yandaki seçeneklerde 
yapılabilir: 

1   simgesine dokunun.

2 Aşağıdaki tabloda yer alan simgelerden ekranda
    görünenine dokunun.

• Her dokunuşta simge aşağıdakilerden birine değişir.

Dokunduğunuz yere netleme yapılır*.

[ ] (Dokunmatik deklenşör) Dokunduğunuz yere netleme, ardından da çekim 
yapılır*

[ ] (Kapalı) Dokunmatik AF ve dokunmatik deklanşör çalışmaz.

3 (Kapalı'dan başka seçenekler tercih edildiğinde)
Konuya dokunun.

ve boyutunu değiştirmek için (     81)'e bakınız.

• Dokunmatik deklanşörle çekimde hata oluşuyorsa AF çerçevesi kırmızıya döner ve kaybolur

AF[ ] (Dokunmatik AF)

• (Dokunmatik AF) ayarlıysa AF alanının konumunu
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Bu işlem yandaki seçeneklerde
yapılabilir : 
Dokunduğunuz yerin ışık ayarını kolayca iyileştirebilirsiniz. Örneğin, konunun yüzü 
karanlıksa yüzü daha aydınlık hale getirebilirsiniz.

Dokunmatik AE

1     simgesine dokunun.

2         simgesine dokunun

•
•

3   Işık ayarı iyileştirmesi yapacağınız konunun üzerine
dokunun.
• Işık ayarı iyileştirmesini tekrar merkeze almak için

ekrandaki [DISP Sıfırla]'ya dokunun.

4 [Ayarl]'a dokunun.

∫ Dokunmatik AE fonksiyonunu iptal etmek için: 
        simgesine dokunun.

Aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Dijital zoom kullanıldığında
– [Kişisel] ([İşlem]) menüsünün [Dokunm. ayar]'ındaki [Dokunmatik AF] seçeneği

[AF+AE]'ye ayarlıysa

Işık ayarı iyileştirmesi ekranı görünür.
[Ölçüm modu],  'ye ayarlanır. Bu durum sadece 
Dokunmatik AE için geçerlidir.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Menü seçeneklerinin ayarlanması
Menü seçeneklerini imleç düğmeleri ya da dokunmatik işlemlerden biriyle ayarlayabilirsiniz.

• [Ayarlar] menüsü kameranın saati ve pil kullanımıyla ilgili bazı önemli ayarları da kapsar.
Kamera kullanımında ilerlemeden önce bu menü ayarlarını kontrol edin.

4  [MENU/SET]'e basın.

1 Menüyü görmek için [MENU/SET]'e basın

2 2 düğmesine basın.

3 

[Akıllı çekim seçeneği] (>59) Bu kısım, akıllı çekim fonksiyonlarının kullanımı içindir.

[Kayıt] (>166) Bu kısım fotoğraf ayarları içindir.

[Hareketli görüntü] (>179) Bu kısım video ayarları içindir.

[Kişisel] (>180)
Menünün bu bölümü ekran görüntüsü ve düğmelerle 
işlemler gibi kamera ayarları için olup, isteğinize göre 
ayarlanabilir.

[Ayarlar] (>195)

Menünün bu bölümü saat ayarı, bip tonu ayarları ve 
kameranın kullanımını kolaylaştıracak diğer ayarlar içindir. 
Ayrıca, bazı D-Lux 7 modellerinde Wi-Fi/Bluetooth'a ilişkin 
ayarlar da buradan düzenlenebilir.  

[Menüm] (>204)
Sık kullanılan menü seçeneklerinin kaydedilmesi 
içindir.

[Oynatma] (>205)
Menünün bu kısmı görüntülerin düzeltilmesi ve 
oynatılmasına ilişkin ayarları içerir.

Dokunmatik işlem

gibi seçeneklerin menülerini görmek için
düğmelerini kullanın.

gibi bir menü seçim ekranına dokunun.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Menü seçeneğine dokunun.
• Ekranın sağındaki çubuğa (A) dokunarak sayfa değiştirebilirsiniz.

Ayarlamak için belirlediğiniz seçeneğe dokunun.

∫ Menü'den çıkın
       simgesine dokunun ya da deklanşöre yarım basın.

5 3/4 düğmelerine basarak menü seçeneğine
     gelin ve [MENU/SET]'e basın.

Dokunmatik işlem

6   3/4 ile ayar tercihinize gelin ve
[MENU/SET]'e basın.
• Menü seçeneğine bağlı olarak ayarlar görünmeyebilir 

veyahut ta farklı bir yoldan görünebilir.

Dokunmatik işlem

• Ayrıca, menü seçim simgesini, menü seçeneğini ya da ayarları seçmek için kontrol tekerleğini de 
döndürebilirsiniz. 

Dokunmatik işlem

• Menü açıklamaları için [DISP]'e basın
• Kullanılamayan menü seçenekleri gri olarak görünürler. 

Gri bir seçeneğe gelip te [MENU/SET]'e basarsanız, 
bazı ayarlarda niçin ayarlama yapılamadığının sebebi 
görünür. 



simgesine dokunun.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Hızlı Menü

1 Hızlı menüyü görmek için [QM] düğmesine  
     basın

2 Seçeneğe ulaşmak için kontrol tekerleğini
     çevirin ya da 4/3düğmelerine basın.

3 Ayarı seçmek için kontrol tekerleğini çevirin.

4 Ayarlama bitince Hızlı Menü'den çıkmak için
     [QM] düğmesine basın.

• Seçim ya da ayar için 2/1 düğmelerini de kullanabilirsiniz.

• Hızlı Menü kullanılarak ayarlanabilen özellikler kameradaki görüntü biçimi veya tercihlere göre 
belirlenmektedir.

Kayıt bilgisi ekranındaki bilgiler kullanıldığında (     40)

• 3/4/2/1 düğmeleri ve [MENU/SET] ile de ayar yapabilirsiniz.

AFSAFS

AUTO601.7 AWB

L4:3

0

60p

AFSAFS

AUTO601.7 AWB

L4:3

0

60p

0
0

3 Ayar seçimi için kontrol tekerleğini çevirin.
4 Bitirmek için [QM] düğmesine basın.

2 Tercihinizi seçmek için kontrol tekerleğini çevirip 
      [MENU/SET]'e basın.

[QM] düğmesine basın.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Hızlı menü için en fazla 15 ayar tercihi ekleyebilirsiniz.  

1 Menü tercihini seçin.

2 Menüden çıkmak için deklanşöre yarım basın.
3 Hızlı Menüyü görmek için [QM] düğmesine basın.
4        seçimi için    düğmesine ardından da [MENU/SET]

düğmesine basın.

5 Üst satırdaki seçenekler için 3/4/2/1 düğmelerine, 
ardından [MENU/SET]'e basın.
• Halen ayarlı olan seçenekler üst satırda açık gri olarak

görünürler.
6    Alt satırdaki boş alanı seçmek için 2/1düğmelerine,

ardından [MENU/SET]'e basın.
A Ayarlanabilen seçenekler
B Seçenekleri ayarlama

• Ayni işlemi üst satırdaki seçeneği alt satıra sürükleyerek te yapabilirsiniz.
• Alt satırda boş yer yoksa yaptığınız mevcut seçimlerden biriyle yeni seçimi yer  
   değiştirebilirsiniz.
• Ayarları iptal etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
1 Alt satıra geçmek için4düğmesine basın.
2 İptal edilecek seçeneğe ulaşmak için 2/1 düğmelerini kullanın ve [MENU/SET]'e 
    basın.

7           simgesine dokunun ya da basın.
• Bu işlem sizi adım 4'teki ekrana döndürecektir.

Çekim ekranı için [MENU/SET]'e basın.

Hızlı Menü Ayarlarını Kişiselleştirme

MENU

AFS

1/5

AFS

[Kişisel] [İşlem] [Q.MENU] [CUSTOM]
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Fonksiyon Düğmelerine Sık Kullanılan 
Fonksiyonların Atanması

1 Menü tercihini seçin.

2  Fonksiyonu atamak istediğiniz düğmeyi 3/4
  yardımıyla seçip ardından [MENU/SET]'e  
  basın.

3  Atamak istediğiniz fonksiyonu 3/4 yardımıyla
seçip [MENU/SET]'e basın.

• [KAYIT moduna ayarlama] için atanabilecek fonksiyonlarla ilgili ayrıntılar için (>50)'ye bakın.
• [OYNAT moduna ayarlama] için atanabilecek fonksiyonlarla ilgili ayrıntılar için (>52)'ye 

bakın.
• Varsayılan fonksiyon düğme ayarlarına dönmek için [Varsayılana dön]'ü seçin.

∫ Çekim bilgi ekranı üzerinden fonksiyon düğmelerinin ayarlanması
Adım 2'deki görüntüye mevcut çekim bilgilerinin göründüğü ekranda (>40, sondaki
görüntü) bulunan [Fn] simgesine dokunarak ta ulaşabilirsiniz.

∫ Fonksiyonların hızlıca atanması
Adım 3'teki seçenekleri ([Fn1] ile [Fn5]) arasındaki fonksiyon düğmelerinden birine basıp
biraz bekleyerek te (2 saniye kadar) görebilirsiniz.

Atanan fonksiyonu kullanmak için fonksiyon düğmesine basın.

∫ Fonksiyon düğmelerinin dokunmatik kullanımı
1    simgesine dokunun.
2 [Fn6], [Fn7], [Fn8], [Fn9] ya da [Fn10]'a dokunun.

• Bazı fonksiyonlar seçeneğe ya da görüntülenen ekrana bağlı olarak kullanılamayabilirler.
• Bazı fonksiyonlar bazı fonksiyon tuşlarına atanamayabilirler.

Çekim sırasında fonksiyon düğmelerinin kullanılması

MENU [Kişisel] [İşlem] [Fn tuş ayarı]
[KAYIT moduna ayarla] / [OYNAT moduna ayarla]
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
∫ [KAYIT moduna ayarlama]'da atanabilecek fonksiyonlar

• Fabrika çıkışında fonksiyon düğmelerine atanmış olan fonksiyonlar.

– [4K Fotoğraf Modu] (>100)
– [Post fokus] (>110)
– [Pozlama Telafisi] (>90)
– [Wi-Fi]* (>223)
– [Q.MENU]  (>47)
– [Video Çekimi] (>152)
– [EVF/Monitör geçişi](>34)
– [EVF/Mon. Görüntüleme 

Stili] (>40)
– [AF/AE Kilidi] (>89)
– [AF-ON]  (>89)
– [Önizleme] (>69)
– [Dokunmatik AE] (>44)
– [Seviye Ölçer] (>41)
– [Odak alanı ayarı]
– [İşlem kilidi]
– [Fotoğraf Stili] (>169)
– [Filtre Efekti] (>122)
– [Resim boyutu] (>167)

– [Kalite] (>168)
– [AFS/AFF/AFC] (>74)
– [Ölçüm modu] (>171)
– [Basamaklama] (>129)
– [Vurgulama Gölgesi](>172)
– [Akıllı Dinamik] (>173)
– [A. Çözünürlük] (>173)
– [Min. enst. Hızı] (>174)
– [HDR] (>177)
– [Deklanşör Tipi] (>176)
– [Flaş modu] (>149)
– [Flaş ayarl.] (>151)
– [i.Zoom] (>142)
– [D. zum] (>143)
– [Optik sbtlm] (>139)
– [Hrk Resim Kyt Kalitesi] 

(>154)
– [Kayıtta Resim Modu] (>156)
– [Ses Kaydı Seviye Ayarı]

(>157)

– [Özl.ay. özelliğini kullan] 
(>70)

– [Sessiz mod] (>175)
– [Fokus vurgusu] (>188)
– [Histogram] (>188)
– [Kılavuz çizg] (>189)
– [Zebra Deseni] (>190)
– [Syh. Bey. Canlı Görntü]

(>187)
– [Kontrast ön izle.] (>187)
– [Live View Güçlendirme] 

(>187)
– [Kayıt alanı] (>191)
– [Zoom kolu] (>186)
– [Hassasiyet] (>92)
– [B. dengesi] (>94)
– [AF Modu/MF] (>75)
– [Sürücü Modu] (>97)
– [Kayıt/Oyntma Dğmesi]
– [Varsayılana dön]

Fn1 [4K Fotoğraf Modu] Fn6 Wi-Fi* / Atanmamış*

Fn2 [Q.MENU] Fn7 [Seviye Ölçer]
Fn3 [Önizleme] Fn8 [Histogram]
Fn4 [Post fokus] Fn9

Atanmamış
Fn5 [EVF/Monitör geçişi] Fn10

* D-Lux7'nin bazı modellerinde bu fonksiyon yoktur, dolayısıyla, herhangi bir fonksiyon düğmesine de ataması 
  yapılmamıştır.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
• [Video kaydı] ile video düğmesinde olduğu gibi, hareketli görüntü çekimini başlatıp 
durdurabilirsiniz.

• [Odak alanı ayarı] ayarlanmışsa AF alanı ya da MF yardımı için konum ayar ekranını 
görmek mümkündür.

• [İşlem kilidi] ayarlandığında bazı işlemler etkisiz hale gelir. [Kişisel] ([İşlem]) menüsünden 
[İşlem Kilidi Ayarı]'ndan bu işlemi yapabilirsiniz (>185).

• [Kayıt/Oyntma Dğmesi] fonksiyonunu bir düğmeye atadıysanız kayıt (çekim) ve oynatma 
seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Ekranda A ya da benzeri bir simge varsa [Fn tuş ayarı] ile 
fonksiyon düğmesine atanan fonksiyon yerine ekrandaki işlem 
uygulanacaktır.

Fn2
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Uygun fonksiyon düğmesine basarak atanmış olan fonksiyonları kullanabilirsiniz.
• Fonksiyona bağlı olarak oynatılmakta olan görüntü için bu düğmeyi doğrudan kullanabilirsiniz.
Örnek: [Fn2] düğmesinin [Derecelendirme¿3]'e ayarlanması durumunda:

1    Görüntüyü seçmek için 2/1 düğmelerini kullanın. 
2 Görüntüyü derecelendirme için [QM]/([Fn2])'ye

  [Derecelendirmebasarak                                                 ¿3]'ü seçin.         

∫ [OYNAT moduna ayarlama]'da atanabilecek fonksiyonlar
• Aşağıdaki fonksiyonlar [Fn1], [Fn2], [Fn4] ya da [Fn5] düğmelerine atanabilirler.

• Fabrika çıkışında fonksiyon düğmelerine atanmış olan fonksiyonlar .

Oynatma esnasında fonksiyon düğmelerinin kullanılması

– [Wi-Fi] (>223)*

– [EVF/Monitör geçişi] (>34)
– [Kayıt/Oyntma Düğmesi]
– [4K Foto. Oynatma]
– [Tek resim sil] (>165)
– [Koruma] (>208)
– [Derecelendirme¿1] (>208)
– [Derecelendirme¿2] (>208)

– [Derecelendirme¿3] (>208)
– [Derecelendirme¿4] (>208)
– [Derecelendirme¿5] (>208)
– [RAW İşleme] (>210)
– [4K FOTO Toplama Kaydı] (>212)
– [Varsayılana dön]

Fn1 [Wi-Fi]* / Atanmamış* Fn4 Atanmamış
Fn2 [Derecelendirme¿3] Fn5 [EVF/Monitör geçişi]

• [4K Foto. Oynatma] ataması yaptığınızda, 4K fotoğraf dosyalarından çıkarılan fotoğrafları
seçme ve kaydetme olanağı veren bir ekran görüntülenecektir.

333 1/981/981/981/98

* D-Lux7'nin bazı modellerinde bu fonksiyon yoktur, dolayısıyla, herhangi bir fonksiyon 
düğmesine de ataması yapılmamıştır.
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Kontrol Halkasını Kullanarak Ayar Değiştirme
Ayarları değiştirmek için kontrol halkasını kullanabilirsiniz.

Kontrol halkasıyla ayarlanabilen fonksiyonlar çekim tercihine bağlı olarak değişirler,

Aşağıdaki listede tanımlı ([Normal]) ayarlar görülmektedir.

* Enstantane ayar tekerleğinde belirtilmeyen enstantane hızlarını ayarlayabilirsiniz (>67).

Çekim tercihi Ayar

Akıllı çekim

Kademeli Zoom (>144)
Gelişmiş akıllı çekim

Program 

Diyafram önceliği

Enstantane önceliği Enstantane hızı ayarı*
 (>65, 66)Manuel çekim

• Panoramik çekim esnasında kontrol halkasının döndürülmesi seçili görüntü efektini (filtre)
değiştirecektir (>118).

• Elle netleme yaparken kontrol halkasının döndürülmesi netliği ayarlayacaktır (>87).
• Kontrol halkası, tercih ettiğiniz ayarları değiştirmede kullanılabilir (>54).
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
1    Menü seçeneklerini ayarlayın.

2    Ayarlar için 3/4 düğmelerini kullanın ve [MENU/SET]'e basın.
• Aşağıdaki fonksiyonları atayabilirsiniz:

• Varsayılan ayarlara dönmek için [Normal]'i seçin.
• Kontrol halkasını kullanmak istemiyorsanız, [OFF]'u ([Ayarlı Değil]) seçin.

Kontrol Halkasına atanan fonksiyonu değiştirmek

– [Normal]  (>53)
– [Zoom] (>35)
– [Kademeli Zoom] (>144)
– [Pozlama Telafisi] (>90)
– [Hassasiyet] (>92)
– [B. dengesi] (>94)
– [AF modu] (>72)
– [Sürücü Modu] (>97)

– [Fotoğraf stili] (>169)
– [Filtre Efekti] (>122)
– [Vurgulama Gölgesi] (>172)
– [Akıllı dinamik] (>173)
– [A.çözünürlük] (>173)
– [Flaş modu] (>149)
– [Flaş Ayarl.] (>151)

• Ataması yapılan fonksiyon ayarları tüm çekim tercihlerinde geçerlidir.
• Bazı fonksiyonlar tercihe ya da görüntülenen ekrana bağlı olarak kullanılamayabilirler.

MENU [Kişisel] [İşlem] [Kontrol Halkası]
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2. Başlangıç/Temel İşlemler
Metin Girişi
Metin giriş ekranı görüntüye geldiğinde aşağıdaki adımları takip edin.

1 Bir karakteri seçmek için 3/4/2/1düğmelerine
ardından da [MENU/SET]'e basın.

• Ayni karakteri tekrar girmek için imlecin hareketini
sağlamak üzere aşağıdaki işlemlerden birini yapın.
– Kontrol tekerleğini sağa döndürün.
– Zoom kolunu [T] (Tele) tarafına hareket ettirin.

• Aşağıdakilerin seçilmesi durumunda yapılacak işlemler

*1 [DISP]'e basarak ta karakter seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
*2  Zoom kolu ya da kontrol tekerleği ile de giriş pozisyonunu değiştirebilirsiniz .

• En fazla 30 karakter girilebilir
([Yüz tanımlama]'da isim yazarken en fazla 9 karakter.)

•
([Yüz tanımlama]'da isim yazarken en fazla 6 karakter.)

2 Girişi sonlandırmada [Ayarl]'yı seçmek için 3/4/2/1 düğmelerini 
   kullanın ve seçtikten sonra da [MENU/SET]'e basın.

– [ ]:

– []]:

[A] (büyük harf); [a] (küçük harf), [1] (sayı) ve [&] (özel karakter) arasında 
geçiş için*1

Bir karakter boşluk bırakmak için
– [Delete]: Bir karakteri silmek için
– [ ]:
– [ ]:

İmleci sola almak için*2

İmleci sağa almak için*2

ve karakterlerinden en fazla 15 tane girilebilir.
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri

Akıllı Çekim Seçeneği
Seçenekler : 

Bu seçenekler, konu ve çekim eşleştirmesini otomatik olarak yapması için kameraya 
bırakan, bas-çek tarzı fotoğraf çekmek isteyenlere önerilir.

1  [A]'ya basın.
• Kamera akıllı çekim moduna geçer.
• [A]'ya tekrar basıldığında, çekim tercihi, önceki sayfada

açıklanmış olan diyafram ve enstantaneyi kullanarak
çekim yapma seçeneklerinden birine ([A]'ya basmadan
önceki son seçeneğe) geri döner.

• Fabrika çıkış ayarı, gelişmiş akıllı çekim olarak tanımlıdır.

2  Kamerayı konuya doğru tutun.
• Kamera en uygun sahne seçeneğini belirlediğinde, bu

seçeneğin simgesi ekranda görünecektir (Otomatik Sahne
Belirleme).
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Kamera sahneyi otomatik olarak belirler (Sahne Belirleme)
(      : Fotoğraf çekerken,      : Video çekerken)

∫ Gelişmiş Akıllı Çekim ile Akıllı Çekim seçenekleri arasında geçiş yapma
1 Menü tercihini seçin.

2    3/4düğmeleriyle       veya       seçeneklerinden birini seçip [MENU/SET]'e basın. 

[i-Portre] [i-Manzara] [i-Makro]

[Elde Akıllı Gece
Çekimi]*2 [i-Yiyecek] [i-Bebek]*3 [i-Gün Batımı] [i-Düşük Işık]

*1 Harici flaş kullanıldığında görünür.
*2 Sadece [Elde Akıllı Gece Çekimi] seçeneği [ON]'a ayarlıysa görünür.
*3 Yüz tanıma fonksiyonu ile kameraya kaydedilmiş üç yaş altı

çocuklar belirlendiğinde görünür
• Bu sahnelerden hiçbiri kullanılamıyorsa       standart ayarları yapar.

> [Enstant. foto. modu] > [Enstant. foto. modu]

Bu işlemi çekim ekranındaki çekim tercihi simgesine dokunarak ta 
yapmak mümkündür.

MENU

[i-Gece Manzara][i-Gece Portre]*1

• Çekim esnasında 4K Fotoğraf ya da Post fokus fonksiyonu
devredeyse sahne seçimi hareketli görüntü çekiminde olduğu gibi
yapılır.
Not: i harfi, akıllı anlamına (intelligent) gelmektedir.
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Gelişmiş Akıllı Çekim seçeneği, akıllı çekim seçeneğinin tersine, daha çok ayarı kendi 
başımıza yapabilmemize olanak sağlar (aşağıdaki listeye bakın). 

∫ Otomatik Netleme, Yüz/Göz Belirleme ve Yüz Tanıma
Otomatik netleme seçeneği kendiliğinden         moduna geçer. Konuya dokununca AF 
izleme fonksiyonu çalışmaya başlayacaktır. 
• AF izleme fonksiyonu        düğmesine ve ardından deklanşöre yarım 

basıldığında da çalışacaktır.

• Çekilecek sahne        olarak algılanmışsa üçayak (tripod) veya benzeri bir destek kullanın. 
Kamera minimal düzeyde bir sarsıntı olduğunu değerlendirirse, enstantane normalden daha 
düşük (yavaş) bir değer alabilir. 
Fotoğraf çekerken kameranın hareket etmemesine dikkat edin.

• Çekim koşullarına bağlı olarak, ayni konu için farklı sahne seçimi söz konusu olabilir.

Gelişmiş Akıllı Çekim Akıllı Çekim
Parlaklık ayarı ± —
Renk tonu ayarı ± —

Bulanıklık kontrol ± —
Ayarlanabilir menü 
seçenekleri Birçok Birkaç

• [Yüz tanımlama] fonksiyonu [ON]'a ayarlıyken kayıtlı yüzlerden birine benzer
bir yüzle karşılaştığında                ve       simgelerinin sağ üstünde [R] görünür

∫ Flaşlı çekimler hakkında
Kutu içeriğinde yer alan flaş kullanıldığında, kamera, konunun türü ve parlaklığına göre       , 
       ,       ve        seçeneklerinden birini seçer.

Arka Plan Işığını Dengeleme
Arka planda ana konunun karanlıkta kalmasına sebep olan bir ışıklandırma varsa 
kamera fotoğrafın parlaklığını arttırarak bu durumu otomatik olarak düzeltmeye çalışır.
Gelişmiş akıllı çekim ve akıllı çekim seçeneklerinde bu işlem otomatik olarak yapılır.

•  veya
•  veya

ayarlıysa kırmızı göz giderme işlemi mümkün hale gelmiştir.        
devredeyse enstantane değeri daha düşük olacaktır.

∫ Sahne Algılama

• Harici flaş kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için (>146)'ya bakınız.
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Elde gece çekimi yaparken ekranda         görünürse gece fotoğrafı yüksek hızlı olarak 
çekilip tek bir fotoğrafta birleştirilecek demektir. 

Örneğin, konu ile arka plan arasında güçlü bir kontrast varsa, farklı pozlandırmayla 
çekilmiş birden çok fotoğraf tonlama açısından zengin tek bir fotoğraf haline 
getirilebilir.
[iHDR] gerektiğinde otomatik olarak devreye girer. Bu durumda ekranda         görünür.

[Enstant. foto. modu]

Gece elde çekim yapma  ([Elde Akıllı Gece Çekimi])

> [Enstant. foto. modu] > [Elde Akıllı Gece Çekimi] > [ON]/[OFF]

• Çekilen fotoğrafın kapsama alanı biraz daha küçük olacaktır.
• Deklanşöre bastıktan sonra, seri çekim yapılırken kamerayı hareket ettirmeyin.
• Flaş, [Œ] ([Flaş Kapalı]) olarak ayarlıdır.

Fotoğrafları zengin tonlamalı tek bir fotoğraf olarak birleştirmek ([iHDR])

> [Enstant. foto. modu] > [iHDR] > [ON]/[OFF]

• Çekilen fotoğrafın kapsama alanı biraz daha küçük olacaktır.
• Deklanşöre bastıktan sonra, seri çekim yapılırken kamerayı hareket ettirmeyin.
• Fotoğrafların birleştirilmesi bitene kadar yeni fotoğraf çekimi yapılamaz.
• Hareketli bir konunun çekiminde doğal olmayan bulanıklıklar oluşabilir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Elde Akıllı Gece Çekimi]/[iHDR] seçenekleri hareketli görüntü çekimi esnasında çekilen

fotoğraflarda kullanılamazlar

– 4K Fotoğraf çekimlerinde
– Post fokus fonksiyonu ile çekim

yaparken
– Basamaklama fonksiyonu ile

çekim yaparken

• [Elde Akıllı Gece Çekimi]/[iHDR] aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Seri çekimlerde

– [Stop Motion Animsyn] kullanıldığında (sadece
[Otomatik Çekim] ayarlıyken)

• [iHDR] aşağıdaki durumda kullanılamaz:
– Flaşla çekim yapılırken

MENU

MENU

– [Kalite]'nin ,,  olarak 
ayarlandığı durumlarda

– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanıldığında
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Seçenek: 

∫ Renk ayarı
1    [WB] (1) düğmesine basın.
2    Renk ayarı için kontrol tekerleğini çevirin .

• Çekim ekranına dönmek için [MENU/SET]'e basın.
• Kamera kapatıldığında veyahut kamera bir başka

çekim tercihine geçirildiğinde renk ayarı varsayılana
geri döner (orta nokta).

∫ Bulanık arka planla fotoğraf çekme (Bulanıklık 
Kontrolu)

1     Ayar ekranı için                        düğmesine basın
2     Kontrol tekerleğini döndürerek bulanıklığı ayarlayın.

• Çekim ekranına dönmek için [MENU/SET]'e basın.
• Ayarları iptal etmek için düğmesine basın. 
• Otomatik netleme [Ø] (1-Alan)'a ayarlıdır.

AF alanının pozisyonu ekranda istenilen yere dokunmak
suretiyle belirlenebilir (boyutu değiştirilemez).

∫ Parlaklık ayarı
• Parlaklığı ayarlamak için pozlama telafisi tekerleğini döndürebilirsiniz (>90).

Dokunmatik ekran üzerinden ayarların değiştirilmesi

1        simgesine dokunun 
2  Ayarlamak istediğiniz öğeye dokunun.

[ ]: Renk tonu
[ ]: Bulanıklık kontrolu

[ ]: Parlaklık*

* [Pozlama Telafisi]'nin bir fonksiyon düğmesine atanması
durumunda görülür (>49).

3  Ayarlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
• Çekim ekranına dönmek için [MENU/SET]'e basın.

Kişiselleştirilmiş renk, bulanıklık kontrolü ve parlaklık ayarları ile 
fotoğraf çekme

AA BBB
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Program Seçeneği
Seçenek: 

Konunun ışık durumuna göre, enstantane hızını ve diyafram değerini kamera kendisi 
otomatik olarak ayarlar
[Kayıt] menüsünden çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

1 Diyafram halkasını [A] (Auto)'ya getirin.

2 Enstantane hızı tekerleğini [A](Auto)'ya getirin

• Program seçeneği ayarlanmış olur ve çekim
tercihi [P] olarak değişir.

3 Diyafram ve enstantane değerlerini ekranda
     görmek için deklanşöre yarım basın.

A Diyafram değeri 
B Enstantane hızı

• Pozlandırmanın yeterli olmadığı durumlarda diyafram ve enstantane 
değerleri kırmızıya döner ve yanıp sönmeye başlarlar.

0 98989860601.71.7
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
∫ Program Kaydırma
Program seçeneğinde bile, istenen etkiyi sağlayabilmek için, ayni pozlamada 
diyafram - enstantane kombinasyonu değiştirilebilir.
Bu işleme "Program Kaydırma" adı verilir.
Bu işlemle, örneğin, diyaframı kısarak çekim alanının net kısmını artırmak ya da 
enstantaneyi düşürerek hareketli bir konuya daha dinamik bir anlam kazandırmak 
mümkün olur.

1 Sayısal değerler görülürken (10 sn civarı)
kombinasyonu değiştirmek için kontrol tekerleğini 
döndürün.

A Program Kaydırma göstergesi
• Program Kaydırmayı iptal etmek için aşağıdaki işlemlerden

birini yapın:
– Kameranın açma/kapama düğmesini [OFF] (Kapalı) konumuna getirin.
– Program kaydırma göstergesi kaybolana kadar kontrol tekerleğini çevirin.

• Pozlandırmayı telafi etmek için pozlandırma telafisi tekerleğini kullanın (>90).

Diyafram ve enstantane kombinasyonunu değiştirme

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Program Kaydırma aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– Flaşlı çekim yaparken
– 4K Fotoğraf çekerken
– Post fokus fonksiyonu ile çekim yaparken
– ISO duyarlılığı  olarak seçildiğinde 

200060602.82.8 989898
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Diyafram ve/veya Enstantane Ayarı
Seçenekler:  

Diyafram halkası ve/veya enstantane ayar tekerleği kullanılarak pozlama ayarlanabilir. 

• Diyafram ve enstantane değerlerinin etkileri ekranda görünmez. Etkilerin kontrolu için, lütfen
[Önizleme]'yi kullanın (>69).

• Çekim ekranında görülen ile çekilen fotoğrafın gerçek parlaklığı ayni olmayabilir. Fotoğrafları
oynatma (kayıt görme) ekranından kontrol edin.

• Diyafram ya da enstantane değiştirildiğinde ekranda poz ayar dengesi aralığı görülür. Aralığın
uygun olmayan kısımları kırmızıdır.

• Pozlandırma yeterli değilse, deklanşöre yarım basıldığında diyafram ve enstantane
değerlerinin rengi kırmızıya döner ve yanıp sönerler.

• Video çekimi yaparken ayarlanandan daha yüksek bir enstantane değeri kullanılabilir.

(Örnek: Manuel Çekim 
seçeneğinde)

A Poz ayar dengesi          
B  Diyafram değeri
C  Enstantane hızı

Diyafram 
değeri

Küçüldükçe
Görüntüdeki net alan 
derinliği giderek azalır.

Büyüdükçe
Görüntüdeki net alan 
derinliği giderek artar.

Enstantane 
hızı

Azaldıkça
Hareketli konuların 
görüntüleri giderek 
bulanıklaşır.

Arttıkça
Hareketli konuların 
netliği giderek artar.

00 +330305.6
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Konunun önü ve arkasındaki daha geniş bir alanın net çıkması istendiğinde diyafram 
değerinin yüksek sayılarda tutulması, tersi durumda da küçük sayılarda tutulması gerekir.

1   Enstantane hızını [A] (AUTO)'ya getirin.

2   Diyafram tercihiniz için diyafram halkasını döndürün.
• Böylelikle diyafram öncelikli çekim tercihi ayarlanmış ve

ekrandaki çekim tercihi simgesi [A] olarak değişmiş olur.
• Pozlamanın telafi edilmesi gerektiğinde pozlandırma

telafisi tekerleğini kullanın (>90).

Diyafram Öncelikli Çekim

Geçerli diyafram 
değerleri* Enstantane hızı ayarı

F1.7 ile F16 arası

60sn'den 1/4000sn'ye kadar
(mekanik deklanşör kullanıldığında) 

1sn'den 1/16000sn'ye kadar
(elektronik deklanşör kullanıldığında)

A Diyafram değeri 
B Poz ayar dengesi 

* Zoom'un o anki odak uzaklığına bağlı olarak bazı değerlerin seçimi mümkün olmayabilir.

8.08.08.0
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Hareketli bir konunun net bir fotoğrafının çekilmesi istendiğinde enstantane hızının 
artırılması, ya da örneğin, bir hareketin vurgulanması için konunun bulanıklaşması 
istendiğinde de azaltılması gerekir.

1    Diyafram halkasını [A] (AUTO)'ya getirin.

2   Enstantaneyi tercih ettiğiniz değere getirmek üzere
 enstantane tekerleğini çevirin.
• Böylelikle enstantane öncelikli çekim tercihi ayarlanmış ve

ekrandaki çekim tercihi simgesi [S] olarak değişmiş olur.
• Pozlamanın telafi edilmesi gerektiğinde pozlandırma

telafisi tekerleğini kullanın (>90).

Enstantane Öncelikli Çekim

Geçerli Enstantane Hızları Diyafram ayarı

60sn'den 1/4000sn'ye kadar
(mekanik deklanşör kullanıldığında) 

1sn'den 1/16000sn'ye kadar
(elektronik deklanşör kullanıldığında)

F1.7 ile F16 arası

A  Enstantane hızı  
B Poz ayar dengesi 

250250250
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Bu seçenekte hem enstantane ve hem de diyaframın tercih edilen şekilde seçilip 
kullanılmasına izin verilmiştir. Yapılan ayarlardan ötürü doğru pozlandırmanın altında/
üstünde kalındığını anlamak için ekranın altında bir pozlama yardım göstergesi görünür. 

1    Diyaframı tercih ettiğiniz değere getirin.

2    Enstantaneyi tercih ettiğiniz değere getirin.
• Böylelikle manuel çekim tercihi ayarlanmış ve

ekrandaki çekim tercihi simgesi [M] olarak değişmiş
olur.

Manuel çekim tercihi

Geçerli diyafram 
değerleri*1

Enstantane hızı ayarı*2

F1.7 ile F16 arası

[T] (Süre)
60sn'den 1/4000sn'ye kadar
(mekanik deklanşör kullanıldığında)

1sn'den 1/16000sn'ye kadar
(elektronik deklanşör kullanıldığında)

*1  Zoom'un o anki odak uzaklığına bağlı olarak bazı 
değerler seçilemeyebilir.

*2  Diyafram değerine bağlı olarak bazı enstantane hızları
seçilemeyebilir.

A Poz ayar dengesi 
B  Diyafram değeri 
C  Enstantane hızı 
D Manuel pozlama 
     yardımı 

00 +33030305.6
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Enstantane hızının enstantane tekerleğinde olmayan değerlere ayarlanması
Aşağıdaki enstantane hızlarını ayarlamak için kontrol halkasını ya da kontrol tekerleğini 
döndürün. Ekrandan enstantane hızını kontrol edin.
Geçerli enstantane hızları [Deklanşör Tipi] ayarındaki tercihe göre değişir. Bu ayarların 
nasıl değiştirileceği ile ilgili olarak (>176)'ya bakın.

1/4000'den daha yüksek veya 1sn'den daha düşük enstantane hızları
1  [Kayıt] menüsünden [Deklanşör Tipi]'ni ayarlayın (>176).
2  [4000j] ya da [1i] hızlarından birini seçmek için enstantane ayar tekerleğini döndürün.
3  Enstantane hızın seçmek için kontrol tekerleğini ya da kontrol halkasını çevirin.

2/3 EV aralıklı enstantane hız ayarları
• Enstantane hızını n 2/3 adım aralıklı olarak kontrol tekerleğinden ayarlayabilirsiniz.
Örnek: Enstantaneyi 1/400'e ayarlamak için

1  Enstantane hızı ayar tekerleğinden enstantaneyi [500]'e alın.
2  Kontrol halkasını ya da kontrol tekerleğini döndürerek enstantaneyi [400]'e getirin.

Enstantane ve diyaframa bağlı olarak ISO duyarlılığının ayarı 

[ISO] duyarlılığı [AUTO]'ya ayarlandığında, kamera enstantane ve diyafram 
değerlerini veri kabul ederek uygun pozlamayı sağlamak üzere ISO duyarlılığını 
otomatik olarak ayarlayacaktır.
• Çekim koşullarına bağlı olarak, uygun bir pozlama mümkün olmayabilir ya da daha yüksek 

ISO duyarlılığı gerekebilir. 

Manuel Pozlama Yardımı (1/3 EV)

• Manuel pozlama yardımı yaklaşık değerler verir. Çekilen fotoğrafların oynatma ekranından 
kontrolu önerilir.

Uygun pozlama

Enstantaneyi ve/veya diyafram değerini artırın.

Enstantaneyi ve/veya diyafram değerini azaltın.

000
++30 +30

000－3－3
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
∫ [T] (Time) hakkında
Enstantane [T] (Time-Süre)'ye ayarlandığında örtücü (obtüratör), deklanşöre tam  
basıldıktan sonra yaklaşık olarak 29 dakikaya kadar açık kalabilir.
Deklanşöre tekrar basıldığında örtücü (obtüratör) kapanacaktır.
Bu fonksiyonu havai fişek gösterisi, gece çekimi,..gibi uzun pozlama süresi gerektiren 
durumlarda kullanın.
• Sadece manuel çekim tercih edildiğinde kullanılabilir.

• Enstantane [T] (Time-Süre)'ye ayarlandığında üçayak (tripod) kullanılması ve ayrıca
kameranın titremesini önlemek için Wi-Fi aracılığı ile kurulan bir akıllı telefon bağlantısı
yardımı ile deklanşöre basılması önerilir. [B] (Bulb) ayarı Bluetooth bağlantısı ile de
kullanılabilir (>234, 236).

• Enstantaneyi [T]'ye ayarlayarak çekilen fotoğraflarda parazit çok daha fazla olabilir.
Paraziti azaltmak için [Kayıt] menüsündeki [Uzun enstan.nr] seçeneğinin [ON]'a
ayarlanması önerilir (>174).

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Flaşlı çekimlerde (sadece [Flaş senkron] seçeneği [2ND]'ye ayarlıysa)
– 4K Fotoğraf çekiminde
– Post fokus fonksiyonu ile çekim yaparken
– Basamaklama fonksiyonu ile çekim yaparken
– [Sessiz mod] seçeneği [ON]'a ayarlıysa
– Elektronik deklanşör kullanılıyorsa
– [HDR] ayarı [ON]'a ayarlıysa
– [Zaman Ayarlı Çekim] yapılıyorsa
– [Stop Motion Animsyn] kullanılıyorsa (sadece [Otomatik Çekim] ayarlıysa)
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Uygun çekim tercihleri: 

• Diyafram ayarının etkisini irdeleme: Farklı diyafram değerlerini seçerek fotoğrafı çekmeden
önce alan derinliği (ön ve arka planın ne kadar net olduğunu) önceden izlenebilir.
• Enstantane ayarının etkisini irdeleme: Seçilen enstantane değeri ile çekim yapıldığında
fotoğrafın nasıl çıkacağını görerek konunun hareketi hakkında karar verilir (hareketli bir
konunun net çıkıp çıkmayacağı hakkında ön izleme yapılabilir).

Farklı ön izleme ekranları arasında geçiş için 
düğmesine basın.
• [Önizleme] varsayılan olarak [Fn3]'e atanmıştır (>49).

Alan derinliği özellikleri

*1 Çekim koşulları
*2 Örnek: Konunun arka planının bulanık olması istendiğinde
*3 Örnek: Konunun ön ve arka planının mümkün olduğunca net olması istendiğinde

Diyafram ve enstantane ayarlarının etkilerini irdeleme (Ön izleme)

Normal çekim ekranı

Diyafram etkisi 
ön izleme ekranı

Diyafram efekti: Açık 
Deklanşör hızı efekti: Kapalı

Enstantane hızı etkisi 
ön izleme ekranı 

Diyafram efekti: Açık 
Deklanşör hızı efekti: Açık

*1
Diyafram değeri Küçüldükçe Büyüdükçe
Odak uzaklığı Büyüdükçe Küçüldükçe

Konuya olan uzaklık Azaldıkça Arttıkça
Alan derinliği 

(ön ve arka plan görüntüsünün netliği)  Azalır¢2  Artar¢3

• Ön izlemede iken çekim yapmak mümkündür.
• Enstantane etkisi kontrol aralığı 8sn - 1/16000 sn arasıdır.

Şu durumda kullanılamaz:
• [4K Ön Seri Çekim] ile çekim yapılırken ön izleme kullanılamaz.
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
Tercih Ettiğiniz Ayarların Kaydedilmesi 
(Kişisel Ayar)
Uygun çekim tercihleri: 

Tercih ettiğiniz menü ayarlarınızı üç farklı kombinasyona kadar kaydedebilirsiniz.

Hazırlıklar:
[Kayıt], [Hareketli görüntü] ve [Kişisel] gibi menülerin ayarlarını tercihinize göre 
değiştirin.

• Aşağıdaki menü seçenekleri kişisel ayar olarak kaydedilemezler.

1 Menüyü seçin.

2    Kullanmak istediğiniz kişisel ayarı seçmek için 3/4 düğmelerine ve ardından
       da [MENU/SET]'e basın.

• Ayarlar, kişisel ayar için seçtiğiniz ayarlar olarak değişirler.

Kişisel menü ayarlarının kaydedilmesi (Kişisel ayarların kaydı)

> [Ayarlar] > [Özl. ay. Kaydet] >
Kaydetmek istediğiniz ayarların yerlerini seçin

[Kişisel] menüsü [Ayarlar] menüsü
– [Yüz tanımlama] ile veri kaydı
– [Profil Ayarı] ayarı

– Tüm menüler
[Oynatma] menüsü

– [Resmi dönd.]
– [Resim sıralama]
– [Silme Onaylama]

Kaydedilen kişisel ayar gruplarına erişim

> [Ayarlar] > [Özl.ay. özelliğini kullan]

Çekim ekranındaki çekim tercihi simgesine dokunarak ta 
seçim ekranını görebilirsiniz.

MENU

MENU

C1C1C1
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3. Çekim Tercihi Seçenekleri
∫ Kayıtlı ayarların değiştirilmesi
Kişisel ayarlardan herhangi biri seçiliyken menü ayarları geçici olarak değiştirilse bile 
kayıtlı mevcut ayarlar değişmeden kalacaktır.
Mevcut kayıtlı ayarları değiştirmek için, [Ayarlar] menüsündeki [Özl.ay.Kaydet] seçeneği 
kullanılarak seçilecek grubun üzerine veriler yazılır.

Kişisel ayarlara hızlı erişim
Bir fonksiyon düğmesinin [Özl.ay. özelliğini kullan]'a ayarlanmasından sonra, bu 
fonksiyon düğmesine basarak tercih edilen ayarlara hızlı bir şekilde geçilebilir.
1  İstenen fonksiyon düğmesinde [Özl.ay.özelliğini kullan]'ı ayarlamak için [Kişisel]
     ([İşlem]) menüsündeki [Fn tuş ayarı] seçeneği kullanılır (     49).
2  Fonksiyon düğmesine basılır.
3  2/1 düğmelerini kullanarak kişisel ayara gelinir ve ardından [MENU/SET]'e basılır.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve
Renk Tonu Ayarları

Otomatik Netleme
Uygun çekim tercihleri: 

1 Netleme seçeneği seçim halkasından
[AF] ya da [AF#] 'yi tercih edin.

• İstenen netleme seçimi ayarlanacaktır (>74).
A: Tercihiniz için gövdedeki işareti hizalayın.

2 (2) düğmesine basın.

3  2/1 düğmeleri ile AF modunu seçip
      [MENU]/[SET]'e basın.

• AF modu (otomatik netleme seçeneği) ayarlanmış olur
(>75).

4 Deklanşöre yarım basın.
• Otomatik netleme faaliyete geçecektir.

•

•

Netleme Konu netse Konu net değilse

Netlik 
onay işareti B

Yeşil yanar Yanıp söner

AF alanı C Yeşil —

Ses İki kere bip sesi Dört kere bip sesi

Netlik onay işareti karanlık ortamlarda       olarak görünür ve netleme normalden daha 
uzun sürer 
Karanlık bir gökyüzünde ekranda       göründükten sonra yıldızlara netleme 
yapıldığında Yıldız Işığı AF etkinleşir. Netleme işlemi başarılı olursa netlik onay 
işareti       işaretine dönüşür ve netleme alanları görünür (Yıldız Işığı AF, görüntünün 
kenarlarında performans gösteremeyebilir).
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
• Akıllı çekim seçeneğinde ([Enstant.foto.modu]) odak seçimi [AF#] (AF Makro) olsa bile
kamera [AF] gibi işlem yapar..

• Bir konuya yaklaşma-uzaklaşma (zoom) yapıldıysa artık bu konunun netliği doğru
olmayacaktır. Yeniden netlik ayarı yapılmalıdır.

• Düşük ışıkta otomatik netleme zorlaşırsa [Monitör Görüntü Hızı] ya da [EVF Görüntü Hızı]
60fps'ye ayarlanmalıdır.

Otomatik netlemenin zor olduğu konular ve çekim koşulları 
• Hızlı hareket eden konular, aşırı parlak veya düşük kontrastlı konular.
• Pencere arkasındaki ya da parlak nesnelerin yanındaki konular.
• Ortam karanlıksa ya da kamera elde düzgün tutulamıyorsa.
• Kamera konuya çok yakınsa ya da hem uzak ve hem de yakındaki konular beraber

çekilecekse.

Sürekli netleme yapılırken (otomatik netleme) kompozisyon nasıl ayarlanır
[Ø] (1-Alan) ile çekim yapılırken merkezde olmayan bir konuyu çekmek için aşağıdaki 
adımlar uygulanır ([AFS/AFF/AFC] seçeneği [AFS]'ye ayarlıysa)
1  AF alanı konunun üzerine getirilir.
2  Deklanşöre yarım basılır.

• Bu işlem netleme ve pozlama ayarlarını sabitleyecektir.
3  Deklanşöre yarım basmaya devam ederken kamera uygun kompozisyona getirilir.  
4  Deklanşöre tam basılarak fotoğraf çekilir.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Uygun çekim tercihleri: 

Üç farklı otomatik netleme seçeneği söz konusudur. 
Hazırlık :
Netleme seçeneği seçim halkasından [AF] ya da [AF#] tercih edilir.

A:Tercihiniz için gövdedeki işareti hizalayın.

Netleme Seçeneklerinin Ayarı (AFS/AFF/AFC)

> [Kayıt] /        [Hareketli görüntü] > [AFS/AFF/AFC]

Seçenek Önerilen sahneler

[AFS]
Konu durağansa
(manzara, yıldönümü 
fotoğrafı..vb) 

AFS, “Autofocus Single” 'ın kısaltmasıdır.
Deklanşöre yarım basılıyken yapılmış olan netlik ayarı 
sabitlenir. Dolayısıyla ayni netlik ayarıyla 
kompozisyon değiştirilebilir. 

[AFF]
Konunun hareketi 
öngörülemiyorsa
(Çocuk, evcil hayvan,..vb)

AFF, “Autofocus Flexible” 'ın kısaltmasıdır.
Deklanşöre yarım basılıyken konu hareket etse bile 
netlik ayarı konuya bağlı olarak otomatik olarak 
yeniden yapılır. Çekim için deklanşöre herhangi bir 
anda basılabilir.

[AFC] Konu hareket ediyorsa 
(Spor, tren,..vb)

AFC, “Autofocus Continuous” 'un kısaltmasıdır.
Bu seçenekte deklanşör yarım basılıyken netlik ayarı 
konunun hareketiyle uyumlu olarak sürekli yenilenir. 
Çekim için deklanşöre herhangi bir anda basılabilir.

[AFF], [AFC] kullanıldığında

• Hareketli konularda, konunun hareketi çekim süresince tahmin edilerek netleme yapılır
(hareket tahmini).

• Geniş açıdan teleye zoom yapıldığında ya da kamera uzaktaki bir konudan yakındaki bir
konuya ani olarak çevrildiğinde yeni duruma netleme yapmak zaman alabilir.

• Konuya netlik yapmada zorlanıyorsanız parmağınızı deklanşörden çekip tekrar yarım basın.
• Deklanşörü yarım basılı tutmaya devam ettiğinizde ekranda titremeler görülebilir.

• Aşağıdaki durumlarda [AFF] veya [AFC] seçenekleri [AFF] ile ayni şekilde çalışır:
– [4K Seri Çekim (S/S)] ile çekim yapılırken
– Düşük ışık koşullarında

• Panorama Çekim yapılıyorsa otomatik netleme seçeneği [AFS]'ye sabitlenir.
• 4K Fotoğraf çekiminde [AFF] kullanılamaz. Çekim esnasında [Sürekli AF] devrededir.
• Post fokus fonksiyonunun kullanıldığı çekimlerde netlik ayar tercihi değiştirilemez.

MENU
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Uygun çekim tercihleri: 

Çekeceğiniz fotoğraftaki konuların sayı ve pozisyonuna 
uygun otomatik netleme yöntemini seçebilirsiniz.

(2) düğmesine basın.

Otomatik netleme seçeneğini (AF modu) ayarlama

([Yüz/Göz 
Algılama])

Kamera, konudaki gözleri ve yüzleri otomatik olarak 
algılar. Kameraya yakın olan göze netleme yapılır 
ve pozlama da bu yüze göre ayarlanır ([Ölçüm 
modu] seçeneği        . iken) (>76).

([İzleme])

Kamera, belirlenmiş olan hareketli konunun netliğini 
ve pozlamasını sürekli olarak ayarlar (Dinamik 
İzleme) ([Ölçüm modu] seçeneği         iken) (>77).

([49-Alan])

Sayıları 49'a kadar olan otomatik netleme (AF) alanı 
yardımıyla konu üzerinde netlik ayarı yapılabilir. Bu 
ayar, konu çekim karesinin merkezinde değilse etkili 
olur.

, vb.
([Kişisel Çoklu])

Konuya bağlı olarak, toplamda 49 olan otomatik 
netleme (AF) alanının en uygun biçimi serbestçe 
belirlenebilir (>78).

([1-Alan])
Kamera tek bir AF alanına netleme yapar.

([İğne ucu])

[Ø] (1-Alan)'dan daha küçük bir ayrıntıya çok 
duyarlı biçimde netleme yapmak içindir. 
Deklanşöre yarım basıldığında, netlik ayarını daha 
kolay kontrol edebilmek için ekrandaki görüntü 
büyüyecektir.

• Akıllı ve gelişmiş akıllı çekim* seçeneklerinde         veya          seçeneklerinden biri seçilebilir. 
*[Enstant.foto.modu]
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Kamera yüzleri algıladığında ekranda/vizörde AF alanları 
belirir ve netleme yapılacak göz belirtilir.
A: Netleme yapılacak göz

∫ Netleme yapılacak gözün değiştirilmesi

Netleme yapılacak göze dokunun.

• Netleme yapılacak gözün ayarını iptal etmek için         simgesine 
dokunun ya da [MENU/SET]'e basın.

([Yüz/Göz Algılama])           Hakkında 

Sarı   :

Beyaz:

Deklanşöre yarım basılıp netleme sağlandığında renk 
yeşile döner.
Birden fazla yüz algılandığında ortaya çıkar. Sarı AF 
alanının içinde kalan yüze ve bu yüzle ayni uzaklıkta 
olan yüzlere de netleme yapılır.

• Kamera 15'e kadar yüz algılayabilir.
• Sadece netleme yapılabilecek yüzler algılanır.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
AF izleme alanını/çerçevesini (B), konunun 
üstüne getirip deklanşöre yarım basın.
• İzlenecek konu algılandığında AF çerçevesi yeşil olur.
• Deklanşörü bıraktığınızda AF çerçevesi sarıya döner.
• Kilitten çıkmak için [MENU/SET]'e basın.

İzlenecek konuya dokunun.
• Bu işlemi dokunmatik deklanşörü iptal ettikten sonra yapın.
• Kamera konuya kilitlendiğinde AF izleme çerçevesi sarıya döner.
• Kilidi iptal etmek için        simgesine dokunun. 

İzlenecek konuya kilitlenme (        [İzleme])

Düğme ile konuya kilitlenme

Ekrana dokunarak konuya kilitlenme

• Netlik aralığı [AF#] (AF Makro) ile aynidir (>86).
• Kilitlenme hatası oluşursa AF izleme çerçevesi kırmızı olarak yanıp söner ve kaybolur.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
1             (2) düğmesine basın.
2    Kişisel Çoklu simgesini (         ,vb) seçip     düğmesine basın.
3    2/1 ile ayarı seçip4 düğmesine basın.
        A AF alan grubunun mevcut biçimi 

• The AF alanı ayar ekranı görüntülenir.
4    AF alanlarını seçin.

B Seçilen AF alanları

tercihlerinden biri seçildiğinde 
1 AF alan grubunun şeklini değiştirmek.

2 Ayarlamak için [MENU/SET]'e basın ya da [Ayarl]'a dokunun. 

AF Alan Biçiminin Ayarlanması ([Kişisel Çoklu])

([Yatay 
Desen]) 

Gezdirmeli (panning) 
ya da benzeri çekimler 
için uygundur.

([Düşey 
Desen]) 

Bina benzeri çekimler 
için uygundur

([Merkez 
Desen]) 

Orta bölgenin net 
olması istendiğinde 
uygundur. 

/ /
([Kişisel1]/
[Kişisel2]/
[Kişisel3])

Kişiselleştirdiğiniz bir ayarı seçebilirsiniz.

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı 

3/4/2/1 Dokunma Moves the position

Çimdik 
hareketi Changes the size

[DISP] [DISP Sıfırla]

İlk basışta/dokunuşta: 
Desenin konumu 
merkezlenir.
İkinci basışta/dokunuşta: 
Desenin boyutu 
varsayılana döner.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
AF alanını seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine ve 
ardından [MENU/SET]'e basın (her seçimde tekrarlayın).
• [MENU/SET]'e ikinci kez basıldığında o seçim iptal olur.
• Tüm seçimi iptal etmek için [DISP]'e basın.

AF alanlarını seçmek için dokunun ya da dokunup sürükleyin.
• AF alanının belli bir kısmını iptal etmek için tekrar dokunun.
2 Ayarlama için [QM] / ([Fn2]) düğmesine basın.

∫ AF alan grubu ayarının veya        'e kaydedilmesi 
1   Adım 3 'teki (>78) ekranda 3 düğmesine basın.
2  3/4 düğmelerini kullanarak ayarın kaydedileceği seçeneğe gidin ve ardından
      [MENU/SET]'e basın.

Düğme ile işlem yapma

Dokunarak işlem yapma

• Kamera kapatılınca seçeneklerinde yapılmış olan ayarlar tanımlı 
ayarlara geri dönerler.

[C1]/[C2]/[C3] seçildiğinde
1 Bir AF alan grubunun biçimini değiştirmek için
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
• Aşağıdaki durumlarda otomatik netleme yapılamaz.
– Post fokus fonksiyonu ile çekim yapılırken

• Aşağıdaki durumlarda AF ölçümü [Ø] [1-Alan] olarak kullanılır.
– Dijital zoom [D.Zum] kullanıldığında
– [Filtre Ayarları]'nda [Minyatür etkisi] kullanıldığında

([Yüz/Göz Algılama])
• Hızlı hareketlerin olması gibi belli durumlarda kamera yüz tanıması yapamayabilir. Böyle

durumlarda kamera        [49-Alan]'a geçer.
([İzleme])

• Konunun küçük olması ya da karanlıkta kalması gibi çekim koşullarındaAF izleme düzgün
çalışmadığından [Ø] [1-Alan] seçeneği uygulanır..

• [Zaman Ayarlı Çekim] ile         seçeneği kullanılamaz. 
• Aşağıdaki durumlarda        seçeneği [Ø] gibi işlem yapar.

– [Filtre Ayarları]'nda [Sepya]/[Siyah Beyaz]/[Dinamik Tek Renkli]/[Pürüzlü Siyah Beyaz]/
[İpeksi Siyah Beyaz]/[Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi]/[Gün Işığı] seçildiğinde

– [Fotoğraf stili]'nde [Siyah Beyaz]/[Siyah Beyaz HC]/[Siyah Beyaz HC+] seçildiğinde
([Kişisel Çoklu])

• [Sürekli AF] kullanılarak yapılan video veya 4K Fotoğraf çekimlerinde netleme merkezdeki
AF alanlarına yapılır.

([İğne Ucu])
• Aşağıdaki durumlarda         seçeneği         gibi iş görür: 

– Video çekimlerinde
– 4K Fotoğraf çekimlerinde

•  Aşağıdaki durumda         ayarlanamaz:
 – [Kayıt] menüsündeki [AFS/AFF/AFC] seçeneği [AFF]/[AFC]'ye ayarlıysa

Otomatik netleme seçenekleri ile ilgili kısıtlamalar
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Uygun çekim tercihleri: 

Otomatik netleme (AF) seçeneğinde        ,         , [Ø] veya         seçilmişse AF alanının
konum ve boyutunu değiştirebilirsiniz.        ile kilitlemeyi ayarlayabilirsiniz.
• Bu işlemleri dokunmatik deklanşör fonksiyonunu iptal ettikten sonra yapınız.
• Çekim ekranına dokunmak suretiyle de AF alan ayarlarını görebilirsiniz.

1 (2) düğmesine basın.
2  ,  ,  seçeneklerinden birini seçip     

     düğmesine basın.        
• AF alan ayar ekranı görünecektir.

3  AF Alanının konumunu ve boyutunu değiştirme

* seçeneğinde bu işlem yapılamaz.

4  Ayarlamak için [MENU/SET]'e basın.
• seçiliyse [Ø] ile ayni fonksiyona sahip bir AF alanı ayar konumundan

ayarlanacaktır.
[MENU/SET]'e basıldığında ya da         simgesine dokunulduğunda AF alan
ayarı görüntüden kaybolur.

AF alanının konumunu ve boyutunu değiştirme 

 [Kişisel] >      [İşlem] > [Dokunm. ayarı] > [Dokunmatik AF] >
[AF]

• Tercihinize göre AF alan ayarı için görüntüleme yöntemini ayarlamada [Kişisel] ([Odak /
Deklanşör]) yolunu takip edebilirsiniz (>180)

• Pozlamanın [Ölçüm modu]         (nokta ölçüm) olarak ayarlandığı durumda AF alanı ile 
uyuşması için nokta ölçüm bölgesi de hareket edebilir. 

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Dijital zoom [D.Zum] kullanıldığında

seçildiğinde 

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

3/4/2/1 Dokunma Alanın konumunu değiştirir.

s Çimdik hareketi Alanın boyutunu değiştirir (küçük adımlarla)*

s Alanın boyutunu değiştirir*

[DISP] [DISP Sıfırla] İlk seferde : Alanın konumu merkeze gelir. 
İkinci seferde: Alanın boyutu varsayılana döner.

MENU >
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
       seçildiğinde

Bir AF alan grubu seçerek netleme pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. 49 kutuluk toplam AF 
alanı, her biri 9 kutu olan gruplara ayrılmıştır (ekranın kenarlarında 6 veya 4 kutulu).

1 (2) düğmesine basın.
2 seçeneğini seçip4düğmesine basın.

• AF alan ayar ekranı görünecektir.

3 Bir AF alan grubu seçmek için3/4/2/1düğmelerine basın.
4 Ayarlama için [MENU/SET]'e basın.

• [MENU/SET]'e basıldığında ya da       simgesine 
dokunulduğunda AF alan ayarı görüntüden kaybolur. 

Grup örnekleri
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Ekran görüntüsünü büyüterek netleme pozisyonunu tam olarak ayarlayabilirsiniz.
1 (2) düğmesine basın.
2 seçeneğini seçtikten sonra4düğmesine basın.
3 Netleme pozisyonunu ayarlamak için 3/4/2/1 

düğmelerini kullanıp ardından [MENU/SET]'e basın.
• Büyütülmüş ekran görünür.

4 [+] işaretini netleme yapacağınız yere getirin.

• Konu pencerede görüntülendiğinde bu görüntü yaklaşık olarak 3 ile 6 kat arasında
büyütülebilir. Tam ekranda ise bu büyütme yaklaşık olarak 3 ile 10 kat arasında
olabilmektedir.

• simgesine dokunarak ta  fotoğraf çekebilirsiniz.
5   Ayarlama için [MENU/SET]'e basın.

         seçildiğinde

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

3/4/2/1 Dokunma [+] işareti hareket eder.

s Çimdik hareketi Görüntü küçük adımlarla büyüyüp/küçülür.

s Görüntü büyür/küçülür.

s

Büyütülmüş ekranı ayarlar (pencere/tam ekran).

[DISP] [DISP Sıfırla] Adım 3'teki ekrana geri döndürür.

• Ekranın kenarlarında netleme pozisyonunu ayarlayamazsınız.
83



4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Uygun çekim tercihleri: 

Vizörden baktığınızda da ekrana dokunarak AF alanını 
hareket ettirebilirsiniz.

• Netleme konumunu görmek için deklanşöre yarım basın.
Netleme konumunu merkeze almak için konum görünmeden önce [DISP]'e basın .

• ,        ya da        seçiliyken AF alan ayarını iptal etmek için [MENU/SET]'e basın. 

AF Alanını dokunmatik olarak hareket ettirme

     [İşlem]> [Dokunm.ayarı]>[Dokunmatik Kumanda AF]

[EXACT]
Ekran üzerinde istediğiniz 
yere dokunarak AF alanının 
yerini belirleyin.

[OFFSET]
Ekran üzerinde istediğiniz yere 
sürükleyerek AF alanının yerini 
belirleyin.

[OFF] —

MENU [Kişisel]
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Uygun çekim tercihleri: 

1    Parlaklığını iyileştirmek istediğiniz yere
       dokunun. 

• AF alanı ayar ekranı görünür (>81).
•

•

2 [Ayarl]'a dokunun.
•
•

Dokunulan yer [Ø] seçeneği ile ayni fonksiyona sahip AF alanı olarak ayarlanacaktır.
[AF+AE] ile yapılan bir netlik ve parlaklık ayarını iptal etmek için,       simgesine, [Ø] 
seçiliyken de        simgesine dokunun.

Dokunmatik kontrol ile parlaklığın en iyi duruma getirilmesi

Arka plan çok parlak,..vb ise arka planın parlaklık 
kontrastı pozlama telafisi ile ayarlanabilir.

• Dokunmatik deklanşörle çekim yapıldığında netlik ve parlaklık ayarı dokunulan yere göre
yapılır.

• Ekranın kenarında yapılan ölçüm dokunulan yerin civarındaki parlamadan etkilenebilir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [AF+AE] fonksiyonu aşağıdaki durumda kullanılamaz:

– Dijital zoom [D. zum] kullanıldığında

MENU

Parlaklığı iyileştirilecek kısım AF alanının ortasında 
görülen kısımdır. Bu kısım, AF alanının hareketini takip 
ederek değişecektir.
[Ölçüm Modu] tercihi dokunmatik AE için özellikle uygun 
olan        seçeneğine ayarlanır. 

[Kişisel] [İşlem] [Dokunm. ayarı] [Dokunmatik AF] [AF+AE]
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Yakın Plan Fotoğraf Çekimi (Makro)
Uygun çekim tercihleri: 

Bu seçenek, çiçek,..vb bir konunun yakın plan fotoğrafının çekilmesine olanak sağlar.

Netleme seçeneği seçim halkasını [AF#] 
konumuna getirin.
• Merceği en düşük odak uzaklığına alarak, merceğe

3cm (1,18") kadar yakın konuların fotoğrafını
çekebilirsiniz.

• Odak aralığı değiştirildiğinde bu durum görüntülenir
(>36)

A Tercihiniz için gövdedeki işareti hizalayın.

• Akıllı çekim seçeneğindeki yakın plan çekiminde en kısa netleme uzaklığı, netleme seçeneği
seçim halkasındaki tercihten bağımsız olarak [AF#] ayarındakiyle ayni olacaktır.

• Yakın plan çekimlerinde aşağıdaki hususları aklınızdan çıkartmayın:
– Konu ayarlama aralığının dışındaysa çekim sırasında netleme ışığı yansa bile görüntü net

olmayabilir.
– Üçayak (tripod) ve [Zamanlayıcı] kullanılması önerilir.
– Flaş kullanımı önerilmez.
– Etkili alan derinliği (net görünen alan) önemli ölçüde azalır. Dolayısıyla, konuya netleme

yaptıktan sonra konu ile kamera arasındaki uzaklık değişirse yeniden netleme yapmak zor
olabilir.

– Görüntünün kenarlarında çözünürlük hafif düşük olabilir. Bu durum bir arıza değildir.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Manuel Netleme (Elle Netlik Ayarı Yapma)
Uygun çekim tercihleri: 

Netlik ayarını kendiniz yapmak istediğinizde, mercek ile konu arasındaki uzaklığın 
değişmeden kaldığı çekimlerde ve otomatik netleme istenmediği durumlarda bu 
seçeneği kullanabilirsiniz.

1  Netleme seçeneği seçim halkasını
  [MF]'ye (Manual Focus) getirin.
  A Tercihiniz için gövdedeki işareti hizalayın

2 (2) düğmesine basın.

3   Netleme alanını büyütmek için 3/4/2/1
       düğmelerini kullanıp [MENU/SET]'e basın. 

• Büyütülmüş bölümlü yardım ekranı görüntülenir
(MF Yardımı).

• Netleme pozisyonunu ekran üzerinde sürükleyerek
hareket ettirebilirsiniz.

• Ekrandaki büyütmeyi ekrana iki kere peş peşe
dokunarak veya çimdik hareketi ile de yapabilirsiniz.

4  Netleme yapmak için kontrol halkasını çevirin.
Saat yönü:
Daha yakındaki konuları netlemek için  

Saat yönünün tersi:
Daha uzaktaki konuları netlemek için

B  MF Yardımı (büyütülmüş görüntü)
C Netleme vurgusu [Fokus vurgusu]
D  MF Kılavuzu

• Netlenen konunun dış hatları renkli olarak vurgulanır
([Fokus vurgusu]).

• Mevcut netlik ayarının konunun yakınında mı yoksa
uzağında mı olduğunu kontrol edebilirsiniz
(MF Kılavuzu). AF
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

* Akıllı çekim seçeneklerinde uygulanamaz.

• Penceredeki görüntü yaklaşık olarak 3 ile 6 kat arası büyütülebilir. Tam ekranda
büyütme oranı yaklaşık olarak 3 ile 20 kat arasıdır.

5  Deklanşöre yarım basın.
• Çekim ekranı görünecektir.
• Ayni işlemi [MENU/SET]'e basarak ta yapabilirsiniz.

Elle netleme seçeneğindeyken otomatik netlemenin kullanımı

Elle netleme yapılırken bile, herhangi bir anda otomatik netleme işlemi yapılabilir.

         simgesine dokunun.
• Otomatik netleme büyütülmüş çerçevenin ortasında çalışır.
• Otomatik netleme aşağıdaki işlemlerle de çalışır:

– [AF-ON] fonksiyonu [AE/AF]'ye atandığında bu düğmeye
basmak (>89)

– [AF-ON] fonksiyonunun atandığı herhangi bir düğmeye
basmak (>49)

– Büyütülmüş ekranı netleme yapmak istediğiniz yere
parmağınızla sürükleyip bırakma

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

3/4/2/1 Sürükleme Büyütülen alanı hareket ettirir.

s Çimdik 
hareketi

Büyütülmüş ekrandaki görüntü azar azar 
büyüyüp küçülür.

s Büyütülmüş ekrandaki görüntü büyüyüp/küçülür.

s *

Büyütülmüş görüntünün tam ekran ya da 
pencere olarak görünmesini sağlar.

[DISP] [DISP Sıfırla] Büyütülmüş alanın konumu merkeze alınır 
(sıfırlanmış olur).

• [Kişisel] ([Odak/deklanşör]) menüsündeki [Dikey/Yatay İçin Odak Dğş.] etkinleştiğinde
kamera belli bir yere yöneltildiğinde büyütülmüş MF Yardım Ekranının pozisyonu
ayarlanabilir.

AF
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Poz Değerini ve Netliği Hafızaya Alma (AE/AF 
Kilidi)
Uygun çekim tercihleri: 

Bu fonksiyon, AF alanı dışındaki bir konunun fotoğrafını çekmek istediğinizde (AF Kilidi) 
ve/veya parlaklığı ortalamanın altında ya da üstünde olan konuların fotoğrafını çekmek 
istediğinizde (AE Kilidi) kullanışlıdır .

1  AF alanını konuya yöneltin.

2  Netleme ya da poz ayarlarını kilitlemek için
       [AE/AF] düğmesine basın ve tutun.  

• [AE/AF]'yi basılı tutmazsanız, AE/AF Kilidi iptal olur

3    [AE/AF]'ye basarken kamerayı kompozisyona
       uygun hale getirin ve deklanşöre tam basın.

∫  [AE/AF] fonksiyonunun ayarları
> [Kişisel] >        [Odak/Deklanşör] > [AF/AE kilidi]

[AE LOCK] Sadece pozlama ayarı kilitlidir.
• Pozlama ayarlanınca [AEL] görünür.

[AF LOCK]
Sadece netleme ayarı kilitlidir.
• Netleme yapıldığında, [AFL] is

görünür.

[AF/AE LOCK]

Hem netleme ve hem de pozlamaya kilitlenir.
• Netleme ve pozlama ayarları en iyi duruma 

geldiğinde [AFL] ve [AEL] görüntülenir. 

[AF-ON] Netleme otomatik yapılmaktadır.

• AF Lock, sadece manuel pozlamada çekim yaparken etkilidir.
• AE Lock, sadece elle netleme (MF) yapılan çekimlerde etkilidir.
• AE kilitli olsa bile Program Kaydırma uygulanabilir.

MENU

60pFHD
MP4

989898

AFLAFLL
4:3

0601.7
AELAELAELAEL
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Pozlama Telafisi
Uygun çekim tercihleri: 

Bu fonksiyonu, fabrika pozlama ayarlarını değiştirmek için, örneğin, ana konunun olması 
gerekenden daha koyu ya da daha parlak olmasını istediğinizde kullanın.

Telafi değerini seçmek için pozlama telafisi 
tekerleğini çevirin.
• Pozlama telafisi tekerleği ile -3EV ile +3EV aralığındaki bir 
değere ayarlama yapabilirsiniz.

A Tercihiniz için gövdedeki işareti hizalayın.
B Pozlama telafisi değeri

∫ Telafi tekerleğindekinden daha geniş bir aralıkta pozlama telafisi
1    [Pozlama telafisi]'ni fonksiyon düğmelerine atamak için menüyü ayarlayın (>49).
2    Çekim ekranındaki fonksiyon sekmesine dokunun.
3    Pozlama telafisi için kontrol tekerleğini çevirin.

C   Pozlama telafi cetveli
D   Pozlama telafi değeri
• Pozlamanın fonksiyon düğmelerinden biriyle telafisi

durumunda -5EV ile +5EV aralığında ayarlama yapılabilir.
• düğmelerine basarak pozlama basamaklarını

ayarlayabilirsiniz (>131).
4    Ayarlamak için [MENU/SET]'e basın.

• Ayrıca, ayarlama için deklanşöre yarım basabilirsiniz.

Yetersiz pozlandırılmış
ana konu 

Düzgün 
pozlandırılmış

Aşırı pozlandırılmış 
ana konu 

Pozitif bir telafi 
değeri seçin

Negatif bir telafi 
değeri seçin

989898601.7 +30 +30

+3+3+1+1 +2+2 +3+3-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 +5+5+4+4

+1+1

OFFOFF
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
• Elle (manuel) pozlandırmada, sadece ISO duyarlılığı [AUTO]'ya ayarlıysa pozlamayı telafi
edebilirsiniz.

• Parlaklığa bağlı olarak bazı durumlarda bu işlem mümkün olmayabilir.
• [Kayıt] menüsündeki [Flaş] seçeneğinde [Oto.pozlama telafisi] ayarı [ON]'a getirilmişse flaşın

çakma parlaklığı seçilen pozlama telafisine uygun olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır
(Pozlandırma işlemi bir fonksiyon düğmesine ayarlanmışsa geçerlidir).

• [Pozlama telafisi] seçeneği bir fonksiyon düğmesine atanmışsa pozlama telafisi tekerleği
devre dışı kalacaktır.

• 4K Fotoğraf ya da Post fokus fonksiyonuyla çekim yaparken ya da hareketli görüntü
kaydederken -3EV ile +3EV arasına ayar yapılabilir.

• Pozlama telafisi değeri -3EV ile +3EV aralığı dışında kaldığında çekim ekranının parlaklığı
değişmeyecektir. Otomatik izleme ya da oynatma ekranından çekilen görüntünün gerçek
parlaklığının kontrolu önerilir.

• Bir fonksiyon düğmesine atanmış olan pozlama telafisi ayarında yapılan değişiklikler kamera
kapatılsa bile kaydedilirler ([Pozlama telafisi sıfırlm.] seçeneği [OFF] ise).
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
ISO Duyarlılığını Ayarlama
Uygun çekim tercihleri: 

Işığa olan duyarlılığın ayarlanması içindir (Kamerada ISO Hassasiyeti). Yüksek ISO 
değerleri, elde net çekimler için daha yüksek enstantane ve/veya daha fazla alan derinliği 
eldesinde yüksek diyafram değerlerinin kullanımı için uygundur.

1     [ISO](    )'ya basın.

2   Kontrol tekerleğini döndürerek ISO
         duyarlılığını seçin.

A ISO duyarlılığı

*1 [Kayıt] menüsünde  [ISO Oto Üst Lmt (Fotoğraf)] seçeneği [AUTO]'ya ayarlandığında.
*2 [Kişisel] ([Pozlama]) menüsünde [Gelişmiş ISO] seçeneği [ON]'a ayarlandığında.

3  Ayarlamak için [MENU/SET]'e basın.
• Ayrıca, ayarlama için deklanşöre yarım basabilirsiniz.

AUTO
Sahnenin parlaklığına göre ISO duyarlılığı otomatik olarak 
ayarlanır.
• [ISO3200]*1 ' e kadar.

(Akıllı ISO)

Konunun hareketi ve sahnenin parlaklığına göre 
bulanıklığı en aza indirecek enstantaneyi ve ISO 
duyarlılığını kamera kendisi otomatik olarak ayarlar.)

• Deklanşöre yarım basıldığında enstantane hızı
sabitlenmez. Konunun hareketine uyması için deklanşöre
tam basılana kadar sürekli değişir.

L.100*2, from 200 to 25000 ISO duyarlılığı çeşitli ayarlara sabitlenmiştir.

200200 4040ISOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISO AUTOAUTO

• [ISO3200]*1 ' e kadar.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
ISO duyarlılığının karakteristikleri
200 25000

Çekim ortamı Işıklı ortam (dış ortamlar Karardığında
Enstantane Daha düşük Daha yüksek
Parazit (gürültü) Az Artar

Konunun titremesi Artar Az

• ISO duyarlılığı [AUTO]'ya ayarlıyken uygun flaş aralığı için  ayrıntılara(>147)'den bakınız.

• Aşağıdaki durumlar için        seçimi yapılamaz: 
– Enstantane önceliği tercihi
– Manuel çekim tercihi

• Bu durumda, AF alanı imleç tuşlarıyla hareket ettirildiğinde [Dirkt odak alanı] seçeneği
(     182) [ON]'a ayarlıysa ayarları değiştirmek için hızlı menüyü (     47) kullanın.

• [Çoklu pozlam.] ayarlıysa, en yüksek ISO ayarı [ISO3200]'dür.
• 4K Fotoğraf ya da Post fokus fonksiyonu ile fotoğraf çekerken veyahut ta video çekerken

ayarlar aşağıdaki gibi değişir:
– [AUTO], [200] ile [6400] arası ([L.100] ile [6400] arası [Gelişmiş ISO] seçeneği [ON]) ise.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Beyaz Dengesi Ayarı
Uygun çekim tercihleri: 

Dijital fotoğrafta beyaz dengesi tarafsızlık sağlar. Yani, herhangi bir ışıkta doğal rengi 
yeniden üretir. Beyaz dengesi, özel bir rengi beyaz olarak yeniden üretmek için 
kamerada var olan ön ayardan yararlanır.
Otomatik beyaz dengesi, çeşitli ön ayarlar, özel ölçümlere dayalı kişisel ayarlar ve renk 
sıcaklığının doğrudan ölçümü seçenekleri arasından birini tercih edebilirsiniz.

1   [      ] (1) düğmesine basın.

2   Beyaz Dengesi ayarı tercihini yapmak için
         kontrol tekerleğini çevirin.

* 4K Fotoğraf çekerken veya Post fokus fonksiyonuyla çekim yaparken veyahut ta
hareketli görüntü çekerken [AWB] uygulanmaktadır.

[AWB]/
[AWBc]

Otomatik ayar
• Kırmızı tonların ağırlık kazanabileceği ampul ışığı türü kaynakların

altında :
– [AWB] ile, çekilen sahneye daha uygun bir ortam oluşturması için

kırmızımsı tonlar korunur.
– [AWBc] ile, konunun orijinal renklerini daha hassas olarak üretmek 

üzere kırmızımsı tonlar baskılanmıştır. Işıklı bir ortamda [AWB]'deki
ayni tonlar uygulanabilir.

• Kırmızımsı tonların oluşamayacağı ışık kaynakları altında [AWB] ve
[AWBc] ayni tonları içerirler.

[ ] Dışarıda, açık bir gökyüzü altında fotoğraf çekerken

[ ] Dışarıda, bulutlu bir gökyüzü altında fotoğraf çekerken

[ ] Dışarıda, gölgede fotoğraf çekerken

[ ] Ampul ışığında fotoğraf çekerken

[ ] Sadece flaşla fotoğraf çekerken

AWBcAWBcWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWB

*
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
3  Ayarlama için [MENU/SET]'e basın.
• Ayrıca, ayarlama için deklanşöre yarım basabilirsiniz.

∫ Otomatik beyaz dengesi
Fotoğrafın çekildiği koşullara bağlı olarak fotoğraflarda kırmızı ya da mavi renk hakim 
olabilir.
Aşağıdaki durumlarda beyaz dengesinin doğru çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. 
Böyle durumlarda beyaz dengesini [AWB] veya [AWBc]'den başka bir seçeneğe ayarlayın.

– Işık kaynağı birden fazlaysa
– Beyaza yakın renk yoksa

1 [AWB] bu aralıkta çalışacaktır.
2 Mavi gökyüzü
3 Bulutlu gökyüzü (yağmur)
4 Gölge
5 Güneş ışığı
6 Beyaz floresan ışığı
7 Akkor (ampul) ışığı
8 Güneşin doğuşu ve batışı
9 Mum ışığı
Kl  Kelvin Renk Sıcaklığı

[ ]/
[ ]/
[ ]/
[ ]

Geçerli ışık durumuna tam olarak uyan bir beyaz 
dengesi elde etmede olduğu gibi, ışığı otomatik 
olarak ölçmek ve kullanmak istemediğinizde.
1  3 düğmesine basın.
2  Ekranın ortasındaki çerçeveye denk gelecek 
     şekilde kağıt gibi beyaz bir nesneyi kameranın 
     önüne yerleştirip [MENU/SET]'e basın.
• Bu, beyaz dengesini ayarlayacak ve sizi çekim ekranına döndürecektir.
• Konu çok parlak ya da karanlık olduğunda beyaz dengesi ayarlanamayabilir.

Uygun parlaklığa göre ayar yaptıktan sonra beyaz dengesini yeniden ayarlayın.

[ ]

Önceden yapılmış renk sıcaklığı ayarını kullanmak için
1  3 düğmesine basın.
2  3/4 düğmeleri yardımıyla renk sıcaklığını seçip  
     [MENU/SET]'e basın 
• [2500K] ile [10000K] arasındaki bir renk

sıcaklığına ayar yapabilirsiniz.

• Flaş kullanıyorsanız ve  konu da flaşın etki alanının dışındaysa beyaz dengesi doğru
çalışmayabilir.

1

2

3

4

5500K5500K5500K

Floresan ışığı, LED aydınlatma aksesuvarları,..gibi koşullar altında uygun beyaz 
dengesi ışığın türüne göre değişir.
[AWB], [AWBc],                         ,        seçeneklerinden birini kullanın.
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4. Netleme, Pozlama Telafisi ve Renk Tonu Ayarları
Hazır ayarlarla istediğiniz tonları elde edemediyseniz beyaz dengesine ince ayar 
yapabilirsiniz.

1    Beyaz Dengesi ayarını seçip 4 düğmesine basın. 
2    Beyaz Dengesi ince ayarı için 3/4/2/1 düğmelerini 
      kullanın. 

• Beyaz Dengesi Grafiği'ne dokunarak ta ince ayar yapabilirsiniz.
• Pozisyonu merkeze getirip ayarı sıfırlamak için [DISP]'e basın.
• Kontrol tekerleğini döndürerek Beyaz Dengesi Dilimi'ni ayarlayabilirsiniz (>132).

3    [MENU/SET]'e basın.
• Çekim ekranına dönmek için deklanşöre yarım basın.

Beyaz dengesine ince ayar yapılması

 
2 :[A] (KEHRİBAR: TURUNCU) 
1 :[B] (MAVİ:MAVİMSİ)
3 :[G] (YEŞİL: YEŞİLİMSİ) 
4 :[M] (MAGENTA: KIRMIZIMSI)

• Beyaz Dengesi ince ayarını [A](Kehribar)'a doğru yaparsanız ekrandaki beyaz dengesi
simgesi turuncuya dönecektir.
Beyaz Dengesi ince ayarını [B](Mavi)'ye doğru yaparsanız, ekrandaki beyaz dengesi simgesi
maviye dönecektir.

• Beyaz Dengesi ince ayarını [G](Yeşil) ya da [M](Magenta)'ya doğru yaparsanız ekrandaki
beyaz dengesi simgesinin yanında [ + ] veya [ - ] işareti görünecektir.

GGGGGG

AAAAAA BBBBBBB

MMMMMM
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)

Çekim Seçeneklerinin Tercihi
Uygun çekim tercihleri: 

Deklanşöre bastığınızda kameranın ne yapacağını değiştirebilirsiniz.

1 (4) düğmesine basın.

2  Kullanım tercihinizi seçmek için 2/1
düğmelerine, ardından [MENU/SET]'e basın.

• Ayarı [Tek] (varsayılan ayar) olarak sıfırlamak için          tercihini seçin.

1 [Tek] Deklanşöre basıldığında sadece tek bir fotoğraf çekilir.

2 [Seri çekim] (>98) Deklanşöre basıldığı sürece ard arda fotoğraf çekilir.

3    [4K Fotoğraf] (>100)
Deklanşöre basıldığında bir tane 4K Fotoğraf 
çekilir.

4 [Post Fokus] (>110)
Deklanşöre basıldığında post fokus çekim 
yapılır.

5    [Zamanlayıcı] (>115)
Deklanşöre basıldığında menüden belirlenmiş olan 
süre geçtikten sonra çekim yapılır.

6
[Panorama Çekim] 
(>117)

Deklanşör basılıyken kamerayı yatay ya da düşey 
hareket ettirdiğinizde yapılan ardışık çekimler 
kaydedilirler. Ardından, kamera bunları tek bir 
panoramik fotoğraf olarak birleştirir.
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
Seri Çekim Seçeneğini Kullanma
Uygun çekim tercihleri: 

Pictures are taken in succession as long as the shutter button is pressed.

1 (4) düğmesine basın.

2 Seri çekim simgesini (       ) seçmek için 2/1

       düğmelerine, ardından     düğmesine basın. 

3  Çekim hızını 2/1 yardımıyla belirleyip
       [MENU/SET]'e basın.

4  Netlik ayarını yapıp fotoğrafı çekin.
• Seri Çekim seçeneğini çalıştırmak için deklanşöre tam

basıp, basılı tutun.

∫ Seri Çekimin iptali
 ya da         seçeneklerinden birini tercih edin (>97).

∫ Seri çekim seçenekleri hakkında

* Leica Camera AG tarafından belirlenen test koşullarında yapıldığında.
Hafıza kartı dolana kadar çekim yapılabilir. Bununla birlikte, yarıya gelindiğinde seri
çekim hızı düşecektir. Seri çekilmiş fotoğraf sayısı çekim koşulları ve/veya kullanılan
kartın durumu ve türüyle sınırlıdır.

[H] Yüksek hızda seri çekim yapılır .

[M] Orta hızda seri çekim yapılır.
[L] Düşük hızda seri çekim yapılır.

[H]
(Yüksek Hız)

[M]
(Orta Hız)

[L]
(Düşük Hız)

Çekim hızı
(fotoğraf/saniye)

AFS/MF 11 7
2

AFF/AFC 5.5 5.5

Seri çekimde canlı 
görüntü

AFS/MF Yok
Var Var

AFF/AFC Var

Çekilebilen
 fotoğraf 
sayısı* 

RAW dosyalı 32 ya da daha fazla

RAW dosyasız 100 ya da daha fazla

L
4:3 AFSAFS
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
• Çekim başladıktan sonra çekilebilecek en fazla fotoğraf sayısı gittikçe
azalır.
[r0] göründüğünde çekim hızı yavaşlar.

• [r99+] göründüğünde seri olarak 100 ya da daha fazla fotoğraf çekebilirsiniz.

∫ Seri çekimde netlemeye ilişkin notlar
Netleme ayarı, netlik seçenek ayarı ve [Kişisel] ([Odak/Deklanşör]) menüsündeki [Fokus/
Dekl. önceliği] seçeneğine göre değişir.

*1 Konu karanlıksa netleme ilk fotoğrafa ayarlanır ve sabitlenir.
*2 Çekim hızı önceliklidir ve netlik ayarı olası aralık içerisinde tahmin edilmektedir.
*3 Çekim hızı yavaşlayabilir.

AF seçenek 
ayarları

[Fokus/Dekl. önceliği] [H] [M]/[L]

[AFS]
[FOCUS]

İlk fotoğrafta[BALANCE]
[RELEASE]

[AFF]/[AFC]*1
[FOCUS] Tahmini netleme*2 Normal netleme*3

[BALANCE]
Tahmini netleme*2

[RELEASE]
[MF] — Elle (manuel) netleme

• Çekim hızı aşağıdaki ayarlara bağlı olarak daha yavaş hale gelebilir:
– [Duyarlılık]/[Resim Boyutu]/[Kalite]/[AFS/AFF/AFC]/[Fokus/Dekl. önceliği]

• Çekim hızı [H]'ya ayarlıysa (netleme ayarı [AFS] veya [MF] iken) pozlama ilk çekilen
fotoğrafa göre yapılacaktır. Diğer durumlarda pozlama her fotoğrafa göre ayrı ayarlanır.

• Seri çekimlerde fotoğrafların karda kaydedilmesi zaman alabilir. Kayıt esnasında seri
çekim yapacak olursanız kaydedilebilecek maksimum fotoğraf sayısı azalacaktır. Seri
çekim için yüksek hızlı hafıza kartı kullanmanız önerilir.

Seri çekim seçeneği şu durumlarda kullanılamaz:
– [Filtre Ayarları] menüsündeki [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Minyatür Etkisi]/

[Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi]/[Gün Işığı] seçeneklerinde
– [Çoklu pozlam.] kullanılırken
– Flaşlı çekimde
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanılırken
– [Stop Motion Animsyn] (sadece [Otomatik Çekim]) kullanılırken

2020r20

∫ Seri çekimde çekilebilecek en fazla fotoğraf sayısı hakkında 
Deklanşöre yarım bastığınızda seri olarak çekebileceğiniz en fazla 
fotoğraf sayısı görünecektir.
    Örnek: 20 fotoğraf çekilebilir: [r20]
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
4K Fotoğraf Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Kamera 30 kare/sn hızda yaklaşık 8 milyon piksel çözünürlükle seri çekim yapmaya 
olanak sağlar. Bu fotoğrafları çektikten sonra, fotoğrafların oluşturduğu seri çekim 
dosyasından aldığınız istediğiniz anı kaydedebilirsiniz.
• UHS Speed Class 3 hafıza kartı kullanın.

1 (4) düğmesine basın.

2  4K Fotoğraf simgesini        seçmek için 2/1
       düğmelerine, ardından     düğmesine basın.

• Varsayılan olarak, adım 1 ve 2'deki işlemleri [4K]/([Fn1])
düğmesine basarak ta yapabilirsiniz.

3   2/1 düğmeleri yardımıyla çekim yöntemini
       seçip [MENU/SET]'e basın.

• You can also set the recording method in [4K PHOTO]
in the [Rec] menu.

* Kameradan oynattığınızda ses yoktur.

4  4K Fotoğraf çekimi.
• Otomatik netleme kullandığınızda, [Sürekli AF] çekim esnasında çalışacaktır.

Netleme ayarı, sürekli olarak devrededir.

[4K Seri Çekim]

Hızlı hareket eden konuları en iyi şekilde çekmek için
(Spor, uçak, tren,..vb.)
Ses kaydı : Yapılamaz

[4K Seri 
Çekim (S/S)]

“S/S”; Start/Stop'un
kısaltmasıdır. 

Öngörülemeyen hareketlerin olduğu durumlar için 
(Bitkiler, hayvanlar, çocuklar,..vb.)
Ses kaydı: Yapılabilir* 

[4K Ön Seri 
Çekim]

Fotoğraf çekme fırsatı doğduğunda
(Bir topun atılma anı..gibi)
Ses kaydı: Yapılamaz
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
• Kamera 4K Seri Çekim dosyalarını MP4 formatında kaydeder.
• [Oto izleme] devredeyken fotoğraf seçim ekranı otomatik olarak görünür. Çekime devam

etmek üzere, çekim ekranının görünmesi için deklanşöre yarım basın.
• Kayıtlı 4K seri çekim dosyalarından fotoğrafların nasıl seçileceği ve kaydedileceği hakkında

bilgi için (>105)'e bakınız.

[ ]

[4K Seri Çekim]

1    Deklanşöre yarım basın.
2   Çekim yapmak istediğiniz sürece

 deklanşöre tam basın ve  basılı 
 tutun.
 A  Basın ve basılı tutun
 B  Çekim aralığı
• Deklanşöre çekimden biraz önce tam basın. Bundan yaklaşık

0,5 sn. sonra çekim başlar.
• Çekim başladıktan sonra parmağınızı deklanşörden hemen

çekerseniz, parmağınızı çektiğiniz andan sonra da yaklaşık 1,5
sn.'lik bir süre çekim devam edebilir.

[ ]

[4K Seri 
Çekim(S/S)]

1 Çekime başlamak için deklanşöre 
        tam basın.
2 Çekimi bitirmek için tekrar 
       deklanşöre tam basın.

C  Başlat (Birinci)
D  Bitir (İkinci)
E  Çekim aralığı

İşaretçileri elle ayarlama
Çekim sırasında [QM]/([Fn2])'ye basarsanız işaretçi ekleyebilirsiniz 
(çekim başına 40 işaretçi). 4K seri çekim dosyasından fotoğraf seçip 
kaydederken işaretçi eklediğiniz pozisyonları atlayabilirsiniz.

[ ]

[4K Ön Seri Çekim]

Deklanşöre tam basın.
F  Yaklaşık 1 sn.
G  Çekim aralığı
• Otomatik netleme ile netlik ayarı sürekli

olarak yapılır. Ayrıca, elle (manuel) çekim 
tercihi dışında tüm pozlama seçeneklerinin 
ayarları da otomatik olarak yapılır.

• Görüntüler normal çekim ekranında göründüğü kadar düzgün
görünmeyebilirler.

Çekim için ipuçları
Netleme ve pozlama ayarlarını sabitlemek istediğiniz, konunun 
merkez dışında kalması gibi durumlarda [AF/AE]'yi kullanın (>89).
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ 4K Fotoğraf seçeneğini iptal etme
Adım 2'de         ([Tek]) veya        'u seçin (>100).

∫ En boy oranını değiştirmek için
4K fotoğrafların en boy oranını değiştirmek için en-boy oranı seçim halkasını 
kullanabilirsiniz .

∫ Konuyu bulanıklığı azaltılmış olarak çekmek için
Konunun bulanıklığını azaltmak için daha yüksek bir enstantane hızı kullanabilirsiniz.

1    Pozlama tercihini [S] (Enstantane Önceliği)'ne alın (>65).
2    Enstantane halkasını döndürerek enstantane hızını ayarlayın. 

∫ Fotoğraf çekerken kameranın sallanmasını engelleme
[Işık kompozisyonu] ya da [Ardışık Birleştirme]'yi uyguladığınızda üçayak (tripod) 
kullanmanızı ve sarsıntıyı önlemek için de kamerayı akıllı bir telefona bağlayarak 
fotoğrafları uzaktan kumandayla çekmeniz önerilir (>234).

∫ Fotoğraf çekerken çıkan çekim sesi
• [4K Seri Çekim] ya da [4K Ön Seri Çekim] kullanıyorsanız elektronik deklanşörün sesini

[Deklanşör Sesi] ve [Deklanşör Tonu]'ndan değiştirebilirsiniz (>197).

• [4K Seri Çekim (S/S)] ile çekim yaparken [Bip Sesi]'nden başlat/durdur tonlarını
ayarlayabilirsiniz.

• Yüksek hızlı seri çekim [Sessiz Mod] ile birlikte kullanıldığında sesiz bir çekim gerçekleşebilir.

Pilin bitmesi ve kamera sıcaklığı

• Ortam sıcaklığı yüksekse ya da sürekli 4K Fotoğraf çekimi yapıldıysa
simgesi görünüp çekim durabilir. Kamera soğuyana kadar bekleyin.

•

When [

 ([4K Ön Seri Çekim]) ayarlandığında pil daha çabuk biter ve kameranın 
sıcaklığı da yükselir (Kamerayı korumak için ayarlar       [4K Seri Çekim]) 
olarak değiştirilebilir.).         [4K Ön Seri Çekim]'i sadece çekime başlarken 
ayarlayın.

4K Fotoğraf fonksiyonu ile ilgili notlar

• Dış ortamda, iyi hava koşullarında çekim için önerilen enstantane hızı:
1/1000 veya daha hızlı bir değer.

• Enstantane hızını artırırsanız ISO duyarlılığı ekranda ve fotoğrafta parazite
sebep olacak kadar artabilir.
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ Uygun olmayan konular
Aşırı aydınlık yerlerde ya da iç mekanlarda çekim
Aşırı aydınlık ya da floresan/LED ışığı ile aydınlatılmış ortamlardaki konuların çekiminde 
görüntünün renk tonu ya da parlaklığı değişebilir veyahut ta ekranda yatay şeritler 
görülebilir. 
Enstantanenin düşürülmesi yatay şerit etkisini azaltabilir.
Hızlı hareket eden konular
Hızlı hareket eden bir konuyu çekiyorsanız, nihai fotoğrafta bozulmalar görülebilir.
∫ 4K Fotoğraf fonksiyonu için kameranın ayarları
Kameranın kurulumu, 4K fotoğraf çekiminde, ayarların otomatik olarak en iyi durumda 
olmasına göre yapılmıştır.

• Aşağıdaki [Kayıt] menüsü seçenekleri yanlarındaki ayarlara sabitlenmişlerdir:

*En boy oranına göre değişir.
• 4K seri çekim dosyaları aşağıdaki ayarlarda çekim yapmaktadırlar:
• [Hareketli görüntü] menüsü 4K seri çekim dosyalarına uygulanamaz.

[Fotoğrafın Boyutu]*

[4K] (8M) [Kalite] [A]
[4:3]: 3328k2496
[1:1]: 2880k2880
[16:9]: 3840k2160
[3:2]: 3504k2336

[Deklanşör Tipi] [ESHTR]

[Kyt Kalitesi] [4K/100M/30p] [Sürekli AF] [ON]

• 4K Fotoğraf fonksiyonu ile çekim yaparken, aşağıdaki fonksiyonların aralıkları diğer
seçeneklerdeki fotoğraf çekim aralıklarından farklılık gösterir:
– Enstantane hızı: 1/30sn ile 1/16000sn
– [Min. enst. hızı]: [1/1000] ile [1/30]
– Pozlama telafisi: -3EV ile +3EV
– ISO duyarlılığı: [AUTO], [200] ile [6400] ([Gelişmiş ISO] ayarlandığında [L.100] ile [6400])

• 4K Fotoğraf fonksiyonu kullanıldığında aşağıdaki fonksiyonlar kullanılamaz:
– Flaş
– Basamaklı Çekim
– Program Kaydırma

– [AF Seçeneği] (     )
– [MF Yardımcısı] (sadece [4K Ön Seri Çekim])
– Beyaz Dengesi ( )
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
• Aşağıdaki menü seçenekleri devre dışıdır:

[Enstant.foto.modu] [Elde Akıllı Gece Çekimi]/[iHDR]

[Kayıt] [Resim Boyutu]/[Kalite]/[Renk Uzayı]/[Flaş]/[Uzun enstan.nr]/
[Deklanşör Tipi]/[Basamaklama]/[HDR]

[Kişisel] [Kayıt alanı]/[Yüz tanımlama]/[Profil Ayarı]

[Ayarlar] [Economi] (sadece [4K Ön Seri çekim]'de)/[Monitör Görüntü Hızı]/
[EVF Görüntü Hızı]

• Sürekli çekim süresi 15 dakikayı geçtiğinde çekim durur.
SDHC hafıza kartı kullanıldığında, dosya boyutu 4GB'ı geçerse 4K fotoğraf seri çekimi
kesintisiz devam eder, ancak nihai dosya çekim ve oynatma için daha küçük dosyalara
bölünür.
SDXC hafıza kartında, dosya boyutu 4GB'ı geçse bile tek bir dosya olacaktır.

• 4K Fotoğraf çekerken aşağıdaki değişiklikler söz konusu olacaktır:
– 4K fotoğraf serisi için kullanılan görüntü alanı normal çözünürlükte yapılan çekime göre

daha küçüktür.
– [Seyahat Tarihi]'nde [Yer] kaydı yapılamaz.
– [AFS/AFF/AFC]'de [AFF] ayarlanamaz.
– [Filtre Ayarları]'nda [Filtresiz eşzamanlı kyt.] kullanılamaz
– [4K Ön Seri Çekim] seçiliyken [Kademeli zoom] çalışmaz.

• Akıllı çekim [Enstant. foto. modu] sahne belirleme seçeneği video çekimindeki gibi çalışır.
• Çekim ayarı (sürücü modu) 4K Fotoğraf olarak ayarlıysa video çekimi sırasında fotoğraf

çekilemez (Sadece [     ] ([Fotoğraf Önceliği]) ayarlıysa).

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Aşağıdaki ayarlar kullanılırken 4K Fotoğraf fonksiyonu devre dışıdır:

– [Filtre Ayarları]'nda [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Minyatür Etkisi]/[Yumuşak 
Odak]/[Yıldız Filtresi]/[Gün Işığı] seçiliyse

– Video çekimi yapılırken
– [Çoklu pozlam.] kullanılırken
– [Zaman Ayarlı Çekim] yapılırken
– [Stop Motion Animsyn.] kullanılırken
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
4K Seri Çekim Dosyalarından Fotoğraf Seçme 
ve Kaydetme

1  Oynatma ekranından üzerinde         simgesi olan bir
       görüntü seçip     düğmesine basın. 

• Ayni işlemi         simgesine dokunarak ta yapabilirsiniz. 
• Görüntü [4K Ön Seri Çekim] olarak kaydedilmişse adım 3'e geçin.

3  Fotoğraf olarak kaydetmek istediğiniz kareyi
       seçmek için fotoğrafları sürükleyin. 

• Ayni işlemi 2/1 düğmelerine basarak ta yapabilirsiniz.

4 Fotoğrafı kaydetmek için            simgesine dokunun.
• Fotoğraf JPEG formatında kaydedilecektir.

2  Fotoğraflar arasından yaklaşık bir seçim
       yapmak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.

•

•

Kayan ekranın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için
(>106)'ya bakınız.

 ([4K]/([Fn1])) simgesine dokunarak 4K Seri Çekim 
oynatma ekranından sahne seçebilirsiniz (>107).

Slide view screen

[Oynatma] menüsündeki [4K FOTO. Toplama Kaydı]'nı kullanıyorsanız 4K 
çekiminden 5sn'lik bir toplu kayıt grubu kaydedebilirsiniz (>212).

• Fotoğraf, enstantane, diyafram ve ISO duyarlılığı gibi çekim bilgileriyle (Exif bilgisi)
kaydedilecektir.

• PC'ye kaydedilen 4K Fotoğraf seri çekim dosyaları MP4 videosu olarak işlem görecektir.

Fn1 Fn2
AUTOMODE
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ Kayan ekran görünümü üzerinde gezinme

Fotoğrafları seçerken yapılacak işlemler

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

2/1/
Sürükleme/

/

Bir kareyi seçmek için.
• Kayan ekranda fotoğraf karelerini değiştirmek için, sol/

sağ uçtaki kareyi seçip [<] ya da [>] simgesine dokunun.

2/1
Basılı tutma

/
Dokunup tutma

Sürekli olarak kare kare ileri/geri alır.

s Dokunma /
Sürükleme

Görüntülenen kareyi seçer.
• Önceki ya da sonraki kare kayan ekranda görünür.

Çimdik hareketi Ekrandaki görüntüyü büyütüp/küçültür.

3/4/2/1 Sürükleme Büyütülmüş bölgeyi hareket ettirir (görüntü büyütülmüşken)

s Görüntülenen işaretçiyi değiştirir (>108).
[4K] / ([Fn1]) 4K Seri çekim oynatma ekranını gösterir.

[QM] / ([Fn2]) İşaretleme işlemine geçer (>108).
s / İşaret ekler/çıkartır.

s
Net kısımlar renkli olarak vurgulanır ([Fokus Vurgusu]).
Sırayla                            ([Zayıf])                 ([Kuvvetli)] 
ayarlarına geçer.

[MENU/SET] Fotoğrafı kaydeder.

Fn1 Fn2
AUTOMODE

Görüntülenen karenin 
konumu
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ 4K Seri çekim oynatma ekranında gezinme

Duraklatma Esnasında Sürekli Oynatma Esnasında

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

3 / Sürekli oynatma/duraklatma (sürekli oynatma sırasında).

4 / Sürekli geri alma/duraklatma (sürekli geri alma sırasında).

1/ / Hızlı ileri/kare kare ileri (duraklatma sırasında).

2/ / Hızlı geri/kare kare geri (duraklatma sırasında).

s Dokunma /
Sürükleme

Görüntülenen kareyi seçer (duraklatma sırasında).

Çimdik hareketi Ekrandaki görüntüyü büyütüp/küçültür 
(duraklatma sırasında).

3/4/2/1 Dragging Büyütülmüş bölgeyi hareket ettirir (görüntü büyütülmüşken)

[4K] / ([Fn1]) Kayan ekranı görüntüleme (duraklatma sırasında).

[QM] / ([Fn2]) İşaretleme işlemine geçer.

s / İşaret ekler/çıkartır.

s

Net konuların kenarları renkli olarak vurgulanır 
([Fokus Vurgusu]).
• Sırayla           ([Zayıf])             ([Kuvvetli]) 

ayarlarına geçer.

[MENU/SET] Fotoğrafı kaydeder (duraklatma sırasında).

• İki kez peş peşe dokunduğunuz her seferde ekran büyütülmüş görüntü ve normal görüntü
arasında değişir.

Fn1

AUTOMODE

Fn2 Fn2
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
Otomatik işaretleme fonksiyonu

Kamera, konuda bir hareket ya da yüz belirlediğinde fotoğraflara otomatik olarak işaret 
koyar. 
(Örnek: Bir aracın geçtiği, bir balonun patladığı ya da bir kişinin arkasını döndüğü 
durumlar,.. gibi)
• Her dosya için 10'a kadar işaret gösterilir.
• Aşağıdaki durumlarda, işaretler, çekim koşullarına ve konunun durumuna göre otomatik

işaretleme ile konulamayabilirler.
– Kameranın gezdirilmesi (panning) ya da titremesi yüzünden hareket etmesi
– Bir konunun yavaş/küçük hareketlerde bulunması
– Konunun küçük olması
– Kişinin yüzünün kameraya bakmıyor olması

Fotoğrafları TV ekranından seçip kaydetme

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

2/1 / Önceki/sonraki işarete gider.

• [HDMI Modu (oynat)] seçeneğini ya [AUTO]'ya ya da [4K/30p] çözünürlüğe ayarlayın. 4K
videoyu desteklemeyen bir TV'ye bağlanıyorsanız [AUTO]'yu seçin.

• 4K seri çekim dosyaları kameraya bağlı bir TV'de sadece 4K seri çekim oynatma ekranı
üzerinden görüntüleneceklerdir.

• Bağlanılan TV'ye göre 4K seri çekim dosyaları düzgün oynamayabilirler.

4K seri çekim fotoğraflarda işaretleme

Bir 4K seri çekim dosyasından fotoğraf seçip kaydederken
işaretli yerler arasından atlayarak kolayca seçim 
yapabilirsiniz.
İki tür işaret kullanılabilir. 
Beyaz işaret:
Çekim ya da oynatma esnasında elle ayarlanır.
Yeşil işaret:
Çekim sırasında kamera tarafından otomatik ayarlanır.
(Otomatik işaretleme fonksiyonu) 

∫ İşaretli fotoğraflara atlama
Kayan ekranda ya da 4K seri çekim ekranında          simgesine dokunulduğunda 
işaretleme işlemi ekranı görünür, burada işaretli fotoğraflara atlanabilir. Esas işleme 
dönmek için         simgesine dokunun.   

İşaretçi işlemi ekranı
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ Gösterilen bir işaretçiyi değiştirmek
Kayan ekranda, 4K Seri çekim oynatma ekranında ya da işaret işlemi ekranında

  simgesine dokunun. 

[Otomatik] Konuda hareket ya da yüz belirlendiğinde, belirlenen yere bir işaret 
koyar.

[Yüz Öncelikli]
Bir fotoğrafta yüz belirlemeye öncelik verildiğinde, yüz belirlenince 
işaret koyar.

[Hareket Öncelikli]
Bir fotoğrafta konunun hareketine öncelik verildiğinde, hareket 
belirlenince işaret koyar.

[Kapalı] Sadece elle konulan işaretler görünür.

• Oto işaret fonksiyonu ile işaret ayarlarını silemezsiniz. .
• 4K Seri çekim dosyasını bir başka cihazda böler ve daha sonra kamerada oynatırsanız oto

işaret fonksiyonuyla konan işaretler doğru yerde gözükmeyebilirler.
• Aşağıdaki durumda oto işaret fonksiyonu ile konan işaretler görüntülenmezler.
– [4K Ön Seri çekim] ile çekilen 4K Seri çekim dosyaları
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
Çekim Sonrası Netleme İşlemleri 
(Post Fokus/Odak Genişletme)
Uygun çekim tercihleri: 

Bu seçenek 4K seri fotoğraf çekimi yaparken netlik ayarını değiştirmenizi sağlar. Bu 
fotoğrafları çektikten sonra istediğiniz netlik alanlarını seçebilirsiniz.
Söz konusu fonksiyon sadece durağan konuların çekimine uygundur.

• UHS Speed Class 3 hafıza kartı kullanın.
• Odak genişletme için çekim yaparken üçayak (tripod) kullanmanız önerilir.

1            ( (4) düğmesine basın.

2 Post Fokus simgesini(       ) seçmek için 2/1 

       düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
• Varsayılan olarak, adım 1 ve 2'deki ayni işlemleri 

[PF]/[Fn4])'e, ardından da [MENU/SET]'e basarak 
yapabilirsiniz.  

3 Kompozisyona karar verdikten sonra 
       deklanşöre yarım basın

• Otomatik netleme, ekrandaki netlik ayarı yapılacak 
konuları belirler.

• Ekranda netleme yapılacak alan yoksa odak göstergesi 
(A) yanıp sönecektir. Bu durumda çekim mümkün değildir.

Netlik ayarını otomatik 
değiştirerek 4K seri çekim.

Netleme yapılacak 
yere dokunun

İstenen netlik ayarı 
yapılmış bir fotoğraf

Deklanşöre yarım bastığınız andan çekimin sonuna 
kadar:
• Konuya olan uzaklığı ve kompozisyonu 

koruyun.

4K
4:3
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
4 Çekime başlamak için deklanşöre tam
      basın.

• Çekim sırasında netleme otomatik olarak yapılır.
(B) ile gösterilen simge kaybolduğunda çekim
kendiliğinden sona erer.

• Video çekimi [MP4] formatında kaydedilecektir (ses kaydı olmayacaktır).
• [Oto izleme] devreye girdiğinde, istediğiniz netlik ayarlarını seçmeniz için bir ekran

görünecektir (>112).

∫ [Post Fokus] çekimi iptal etmek için 
Adım 2'de         (Tek) veya         (Ayarı "Tek" olarak sıfırla) simgesini seçin (>110).

∫ Post Fokus fonksiyonundaki sınırlamalar
• 4K Fotoğraf fonksiyonuyla ayni kalitede çekim yapıldığından, çekim fonksiyonları ve menü 

ayarlarına belli sınırlamalar uygulanır. Ayrıntılar için "4K Fotoğraf fonksiyonu için kameranın 
ayarları" kısmına bakınız (>103).

• 4K Fotoğraf fonksiyonundaki sınırlamalara ilaveten Post Fokus fonksiyonunda aşağıdaki
sınırlamalar da söz konusudur:
– Elle netlik ayarı yapılamaz.
– Otomatik netleme seçeneği (AF) ve  [AFS/AFF/AFC] kullanılamaz.
– Video çekimi yapılamaz.
– Dijital Zoom ([D. zum]) devre dışıdır.
– Aşağıdaki [Kişisel] menü seçeneği kullanılamaz:

[Deklanşör af]

Kamera sıcaklığı hakkında
• Ortam sıcaklığı yüksekse ya da Post Fokus çekimi defalarca yapıldıysa kamerada

simgesi görünüp çekim durabilir.
Kamera soğuyana kadar bekleyin.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Post Fokus fonksiyonu aşağıdaki ayarlarda kullanılamaz:

– [Filtre Ayarları] seçeneklerinden [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Minyatür 
Etkisi]/[Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi]/[Gün Işığı] tercih edildiğinde

– [Çoklu pozlam.] devredeyse
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanıldığında
– [Stop Motion Animsyn.] kullanıldığında
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
1   Oynatma ekranında  simgesinin olduğu bir fotoğraf seçin ve
 3 düğmesine basın.
• Ayni işlemi          simgesine dokunarak ta yapabilirsiniz.  

2   Konunun istediğiniz yerine dokunun.
• Seçilen bölge netlenemiyorsa kırmızı bir çerçeve

görünecektir. Bu durumda fotoğrafı kaydedemezsiniz.
• Ekranın kenarındaki konuları seçemezsiniz.

• Ekran büyütülmüşken kaydırma çubuğunu sürükleyerek
netlemede ince ayar yapabilirsiniz (Ayni işlemi 2/1
düğmeleri yardımıyla da yapabilirsiniz).

3   Fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokunun.

İstenen netlik ayarlı fotoğrafların seçimi ve kaydedilmesi 
([Post fokus])

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

3/4/2/1/ Dokunma Netleme yapılacak yerin  seçimi.
• Büyütülmüş ekranda bu işlem yapılamaz.

Ekranı büyütür.

Ekranı küçültür (ekran büyütülmüşken).

[4K] / ([Fn1]) Odak genişletme fonksiyonuna geçer 
(>113).

[QM] / ([Fn2])

Net kısımların kenarları renkli olarak 
vurgulanırlar (Fokus Vurgusu).
• Sırayla,                              ([Zayıf]) 

([Kuvvetli]) ayarlarına geçer.

[MENU/SET] Fotoğrafı kaydeder.

• Fotoğraf JPEG formatında kaydedilecektir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Kamera ile bir TV'ye HDMI mikro kablo ile bağlandığı durumda Post fokus fonksiyonu

ayarlanamaz.

Fn1

Fn2

Fn2
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)rendered
A  Netlik ayarı: daha yakın
B  Netlik ayarı: daha uzağa

1   "İstenen netlik ayarlı fotoğrafların seçimi ve kaydedilmesi ([Post fokus])"
      başlığındaki adım 2'de        simgesine dokunun.  

(>112).
• Ayni işlemi [4K]/([Fn1]) simgesine dokunarak ta yapabilirsiniz.

2   Birleştirme yöntemine dokunun.

([Aralık Birleştirme]) seçili iken
3    Netlik istediğiniz bölgelere dokunun.

• Seçimi iptal etmek için netleme için seçilen bölgeye
tekrar dokunun.

• Çoklu alan seçimi için ekranı sürükleyin.

Net bölgeleri çoğaltmak için fotoğrafların çoklu birleştirilmesi (Odak Genişletme)

[Otomatik 
Birleştirme]

Birleştirmeye uygun fotoğrafları otomatik olarak seçer ve onları 
tek bir fotoğrafta birleştirir.
• Öncelik netlikte daha yakın olan bölgelere verilir.
• Odak istiflemeyi yaparak fotoğrafı kaydeder.

[Aralık Birleştirme] Net olması için seçilen bölgeleri birleştirip tek bir fotoğraf haline getirir.

• En az iki alan seçin.
• Seçilen iki bölge arasındaki net alanlar

belirtilmiştir.
• Seçilemeyen kısımlar gri olarak görünürler.

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

3/4/2/1/ Dokunma Netlenecek bölgeleri seçer.

[QM] / ([Fn2]) [Ayarla/İptal] Netlenecek bölgeleri 
seçer/iptal eder.

[DISP]
[DISP Tümü]

Tüm netleme bölgelerini 
seçer (Netleme bölgelerini 
seçmeden önce).

[DISP.Sıfırla] Tüm seçimleri iptal eder
(Bölgeler seçildikten sonra).

[MENU/SET] Fotoğrafları birleştirir ve nihai 
fotoğraf olarak kaydeder.

Fn2

Fn2
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
4 Fotoğrafları birleştirip nihai fotoğrafı kaydetmek için            simgesine dokunun.
• Fotoğraf JPEG olarak kaydedilir.

Orijinal fotoğrafa ait, en yakın netleme uzaklığı, enstantane, diyafram ve ISO duyarlılığı gibi
çekim bilgileri (exif bilgileri) de yeni fotoğrafa kaydedilecektir.

• Kameradaki sarsıntının neden olacağı yanlış hizalamaları kamera otomatik olarak
düzeltebilir. Düzeltme olması durumunda, görüntünün boyutu fotoğraflar birleştirildiğinde
biraz daha küçük olur.

• Aşağıdaki durumlarda fotoğraflar beklenmedik bir şekilde birleştirilebilir:
– Çekim esnasında konunun hareket etmesi
– Konular arası uzaklığın büyük olması
– Çekilen fotoğrafların netliklerinin çok az olması (yüksek diyafram değerleriyle çekilen

fotoğraflardan elde edilen nihai fotoğraf  biraz daha iyi görünebilir).
• Diğer cihazlarla çekilen görüntüler için odak genişletme kullanılamayabilir.
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
Otomatik Zamanlayıcı ile Fotoğraf Çekme
Uygun çekim tercihleri: 

1 (4) düğmesine basın.

2   2/1 düğmelerini kullanarak  simgesine
         geldikten sonra 

3   2/1 düğmeleriyle işlem ayarını seçip
        [MENU/SET]'e basın.

• İşlem ayarları [Kayıt] menüsündeki [Zamanlayıcı] seçeneğinden de yapılabilir.

4  Netleme için deklanşöre yarım basın,
       ardından fotoğrafı çekmek için tam basın.

• Deklanşöre yarım basıldığında netlik ve pozlama 
ayarları yapılacaktır.

• Zamanlayıcı ışığının yanıp sönmesi bittikten hemen
sonra çekim başlar.

Deklanşöre bastıktan 10 sn sonra bir kare fotoğraf çekilir.

10 sn sonra kamera, yaklaşık 2 sn'lik aralıklarla 3 fotoğraf çeker.

Deklanşöre bastıktan 2 sn sonra bir kare fotoğraf çekilir.
• Üçayak (tripod),..vb kullanıldığında, deklanşöre bastıktan sonra oluşacak

titreşimi önlemenin en uygun yolu bu ayarı seçmektir.

3 düğmesine basın.
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ Zamanlayıcıyı iptal etme  
 Kullanım seçenekleri arasından          ([Tek]) ya da          tercihini seçin(>97).
• Zamanlayıcı kamerayı kapatarak ta iptal edilebilir ([Zamanlyc Oto Bşlt Kpl]  tercihi [ON]

olarak ayarlandığında (>191).

• Zamanlayıcı ile çekim yaparken üçayak (tripod) kullanmanız önerilir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Aşağıdaki durumlarda  ayarı yapılamaz:

– [Filtre Ayarları]'nda [Filtresiz eşzamanlı kyt] seçeneği [ON]'a ayarlı ise
– Basamaklama fonksiyonu ile çekim yapılırken
– [Çoklu pozlam.] kullanılırken

• Aşağıdaki durumlarda zamanlayıcı devre dışıdır.
– Video çekimi sırasında
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanılırken
– [Stop Motion Animsyn] kullanılırken (sadece [Otomatik Çekim] ayarlıyken)
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
Panoramik Fotoğraf Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Kamera hareket halindeyken çekilen ardışık fotoğraflar panorama oluşturacak şekilde 
birleştirilirler.

Sol > Sağ Yatay bir kılavuz çizgisi 
görünür.Sağ > Sol

Aşağı > Yukarı Düşey bir kılavuz 
çizgisi görünür.Yukarı > Aşağı

1 (4) düğmesine basın.

2   Panoramayı seçmek için           düğmelerini
kullanarak         simgesine gelin ve 3 
düğmesine basın.

3  Çekim yönünü seçmek için
 düğmelerine ve ardından da [MENU/SET]'e 
 basın. 

4   Netleme için deklanşöre yarım basın.
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
6  Çekimi sonlandırmak için deklanşöre tekrar basın.
• Çekim sırasında kamera hareket ettirilmeyerek (sabit tutularak) çekim sonlandırılabilir.
• Kameranın hareketinin kılavuzun sonuna getirilmesiyle de çekim sonlandırılabilir.

• Kamerayı sabit hızla hareket ettirin.
Kameranın çok yavaş ya da çok hızlı hareket ettirilmesi
durumunda çekim düzgün olmayabilir.

A  Kayıt yönü ve ilerleme 
     durumu (kılavuz)
B  Yatay/düşey kılavuzu

Görüntü efektleri (filtreler) eklemek için
Varsayılan olarak, kontrol halkasını döndürerek görüntü efektleri ayarlanabilir. 

1 Görüntü efektini seçmek için kontrol halkasını döndürün.
2 [MENU/SET]'e basın.
• [Kayıt] menüsünden [Filtre Ayarları]'nı (>122) seçerek veya ekrandaki panelden

 simgesine dokunarak (>128) efektleri ayarlayabilirsiniz.
• Görüntü efektleriyle ilgili ayarlamalar ve sınırlamalar için (>122 ile 128) arasına bakınız.

5  Deklanşöre tam basın ve kamerayı küçük açılarla yay çizecek biçimde
       ekranda görülen ok yönünde hareket ettirin.

Soldan sağa doğru çekim

Fotoğraf boyutu: [STANDARD] Fotoğraf boyutu: [WIDE]
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ Panoramik fotoğraf ayarlarını değiştirme 

• Panoramik fotoğrafların düşey ve yatay doğrultudaki çözünürlükleri görüntü boyutu, çekim
yönü ve birleştirilecek fotoğraf sayısına göre değişir.
En yüksek çözünürlükler aşağıda verilmiştir.

∫ Panoramik çekimde yöntem

> [Kayıt] > [Panorama Ayarları]

[Yön] Çekim yönünü ayarlar.

[Fotoğraf Boyutu] Görüş açısını (görüntü boyutunu)
[STANDARD]/[WIDE] olarak ayarlar.

Görüntü boyutu Çekim yönü Yatay Çözünürlük Düşey Çözünürlük

[STANDARD]
Yatay 8176 piksel 1920 piksel

Düşey 2560 piksel 7680 piksel

[WIDE]
Yatay 8176 piksel 960 piksel

Düşey 1280 piksel 7680 piksel

A  Kamerayı çekim yönünde sarsmadan 
hareket ettirin (kameranın çok fazla 
sarsılması halinde çekim olmayabilir 
ya da ortaya çıkan panorama fotoğraf
daha dar (daha küçük) olabilir).

B  Kamerayı çekim yapmak istediğiniz 
aralığın sonuna doğru hareket ettirin 
(Bununla birlikte, son kare sonuna 
kadar kaydedilmemektedir).

MENU
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5. 4K Fotoğraf ve Çekim Ayarları (Sürücü Modu)
∫ Kayıtların oynatılması hakkında
3düğmesine basıldığında görüntü, çekim yönüyle ayni 
olacak şekilde oynamaya başlar.

• Oynatma esnasında aşağıdaki işlemler yapılabilir 

* Duraklatmada ekranı ileri/geri kaydırarak sürükleyebilirsiniz. Kaydırma çubuğuna
dokunduğunuzda, oynatma işlemi dokunduğunuz pozisyona atlar.

∫ Panorama fonksiyonunun iptali için
Kullanım seçenekleri arasından         ([Tek]) ya da         tercihlerinden birini seçin 
(>97).

3 Panoramik fotoğrafı oynatmaya başla/duraklat*

4 Dur

• Zoom ayarı en kısa odak uzaklığına (en geniş açıya) göre sabitlenmiştir.
• Deklanşör tipi elektronik deklanşör olarak sabitlenmiştir.
• Panoramik çekim esnasında kamera enstantane ve diyaframı otomatik olarak ayarlar.

Diyafram halkası ve enstantane tekerleği devre dışıdır.
• Netlik, beyaz dengesi ve pozlama ayarları ilk fotoğrafa göre belirlenmiş en uygun

değerlerdir.
Sonuç olarak, çekim esnasında konunun derinliği ya da parlaklığı belirgin ölçüde değişim
gösteriyorsa mevcut panoramik görüntü uygun netlikte ve parlaklıkta olmayabilir.

• Çoklu fotoğraflar tek bir panoramik fotoğraf oluşturmak için birleştirildiklerinde konu çarpık
görünebilir ya da bağlantı noktaları fark edilebilir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Panoramik çekim aşağıdaki koşullarda devre dışı kalır:

– [Çoklu pozlam.] kullanılırken
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanılırken
– [Stop Motion Animsyn] kullanılırken

• Aşağıdaki konularda ya da koşullar altında çekim yapıldığında fotoğraflar düzgün
birleşmeyebilir ya da panoramik fotoğraf oluşamayabilir.
– Tekdüze renklere sahip ya da tekrarlamalar gösteren tek bir konunun varlığı (gökyüzü, deniz

kıyısı,..vb).
– Hareketli konular (kişiler, hayvanlar, arabalar, dalgalar, rüzgarda sallanan çiçekler,..vb).
– Kısa süre içinde değişen renklere ve şekillere sahip konular (ekranlardaki görüntüler,..gibi).
– Karanlık yerler
– Floresan ışığı ya da mum gibi titreşimli ışık kaynaklarının olduğu yerler.

1/981/981/981/98
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6. Konuya ve Amaca Uygun
Fotoğraf Çekimi

En boy oranını değiştirme
Uygun çekim tercihleri: 

En boy oranı seçim halkası yardımıyla fotoğrafların en boy oranını kolayca değiştirebilirsiniz.

En boy oranı seçim halkasından ayarı değiştirme
A Tercihiniz için gövdedeki işareti hizalayın.

[4:3] 4:3 TV en boy oranı

[1:1] Kare görüntü en boy oranı

[16:9] Yüksek çözünürlüklü (HD) TV,..vb en boy oranı

[3:2] Standart 35 mm film kameralarının en boy oranı

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Panoramik çekimlerde en boy oranı seçim halkası kullanılamaz.
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6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
Farklı Görüntü Efektleriyle (Filtre) 
Fotoğraf Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Panoramik çekimlerde bile ilave görüntü efektleri kullanabilirsiniz.

1 Menüyü seçin.

2 Görüntü efektini (filtre) seçmek için 3/4
düğmelerini kullanın.
A Ön izleme ekranı
• Örnek görüntülere dokunarak ta görüntü efektlerini

(Filtreler) seçebilirsiniz.

3  [MENU/SET]'e basın.

Her görüntü efektinin tanımını görme
Görüntü efekti seçim ekranı göründüğünde [DISP]'e basın.
• Açıklama ekranına geçildiğinde her görüntü efektine ait açıklama ekranda görünür .

> [Kayıt]/  [Hareketli görüntü] > [Filtre Ayarları] >
[Filtre Efekti] > [SET]

Normal ekran Açıklama ekranı Liste görünümü

MENU

1/8

1/8 1/8
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6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
• Görüntü efekti ayarlandığında aşağıdaki ayarlar yanlarında yazılı ayarlara sabitlenir:
– [Beyaz Dengesi]: [AWB]
– [Fotoğraf Stili]: [Standart]
– [Renk Uzayı]: [sRGB]
– [Vurgulama Gölgesi]: [Standart]
– [Akıllı dinamik]: [OFF]
– [HDR]: [OFF]

• Görüntü efektine bağlı olarak, çekim ekranında kareler kaybolmuş gibi görülebilir.
• [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi]/[Gün Işığı]

efektleri aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.
– Video çekiminde

• Kullanılabilir ISO duyarlılığı en fazla [ISO3200] olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
• The ISO sensitivity for [High Dynamic] will be fixed to [AUTO].
• Panoramik çekimde aşağıdaki sınırlandırmalar geçerlidir:

– [Oyuncak efekti]/[Etkileyici Oyuncak]/[Minyatür etkisi]/[Gün Işığı] efektleri kullanılamaz.
– [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi] efektleri çekim

sırasında ekranda uygulanmayacaktır.
– [High Key] ayarlandığında, etkisi, yeterince parlak olmayan sahnelerde açıkça

görülemeyebilir.
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6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
Görüntü efektleri

[Etkileyici] [Retro] [Eski Günler]

[High Key] [Düşük Işıklandırma] [Sepya]

[Siyah Beyaz] [Dinamik 
Tek renkli]

[Pürüzlü 
Siyah Beyaz]

[İpeksi 
Siyah Beyaz]

[Etkileyici Sanat] [Yüksek Dinamik]

[Çapraz İşlem] [Oyuncak efekti] [Etkileyici Oyuncak]

[Bleach Bypass] [Minyatür Etkisi] [Yumuşak Odak]

[Fantezi] [Yıldız Filtresi] [Tek Nokta Renk]

[Gün Işığı]
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6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
∫ Bulanıklaştırma türünün ayarı ([Minyatür Etkisi] seçiliyken)
1  simgesine ve ardından da        simgesine dokunun.          

2  3/4veya2/1düğmelerini kullanarak netlik bölgesini
       hareket ettirin. 

• Çekim ekranına dokunarak ta netlik bölgesini hareket
ettirebilirsiniz.

• Netlik bölgesinin doğrultusunu ayarlamak için  dokunun.

3 Netlik bölgesinin boyutunu ayarlamak için kontrol
     tekerleğini çevirin.

• Büyütme/küçültme işlemini ekran üzerinde çimdik hareketiyle
de yapabilirsiniz.

• Netlik bölgesi ayarlarını varsayılana döndürmek için [DISP]'e basın.

4  Ayar için [MENU/SET]'e basın.

∫ Kalacak rengin belirlenmesi ([Tek Nokta Renk] seçiliyken)

1         simgesine ve ardından da         simgesine dokunun. 

2    Seçim karesini kalmasını istediğiniz rengin üzerine
3/4/2/1 düğmeleri yardımıyla götürün.
• Bu işlemi kalmasını istediğiniz rengin üzerine dokunarak

ta yapabilirsiniz.
• Seçim karesini merkeze getirmek için [DISP]'e basın.

3   Ayar için [MENU/SET]'e basın.

• Videolarda ses kaydı yoktur.
• Video çekildiğinde tamamlanmış çekim süresi gerçek çekim periyodunun 1/10'u civarında

olacaktır (örneğin, 10 dak'lık bir çekimin 1 dak kadarı bu videoya ait olacaktır).
Kaydedilebilen süre kamerada gerçek çekim süresinin yaklaşık olarak 1/10'u kadar
görünecektir.
Videonun çekim (kare) hızına bağlı olarak, çekim süresi ve kullanılabilen çekim süresi 
yukarıda verilen değerlerden farklı olabilir.

• Kısa bir süre sonra video çekimini durduracak olursanız, kamera belli bir süre daha
çekime devam edebilir.

• Konuya bağlı olarak ayar rengi kalmayabilir.
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∫ Işık kaynağının konumunu ve boyutunu ayarlama ([Gün Işığı] seçiliyken)

1         ve ardından da        simgesine dokunun.

2    Işık kaynağının merkezini konumlandırmak için 3/4/2/1 düğmelerine basın.
• Işık kaynağının merkezini konumlandırmayı ekrana dokunarak ta yapabilirsiniz.

3    Kontrol tekerleğini döndürerek ışık kaynağının
 boyutunu ayarlayın.
• Boyutu değiştirme işlemi ekran üzerinden çimdik hareketi ile de yapılabilir.
• Işık kaynağı ayarlarını varsayılan olarak sıfırlamak için [DISP]'e basın.

4    Ayar için [MENU/SET]'e basın.

1     1 düğmesine basın.
2     Kontrol tekerleğini çevirerek renkler arası geçişi
         sağlayın. 

• Çekim ekranına dönmek için [MENU/SET]'e basın .

Işık kaynağının merkezini konumlandırma 
için ipucu

Işık kaynağının merkezinin konumunu görüntü dışına 
almak daha doğal bir görüntü sağlar

Efektin tercihlerinize uygun olarak ayarlanması

Görüntü efekti Ayarlanabilen tercihler

[Etkileyici] Canlılık Ölçülü renkler Etkileyici renkler

[Retro] Renk Sarılık katma Kırmızılık katma
[Eski Günler] Kontrast Düşük Yüksek
[High Key] Renk Pembelik katma Mavimsi yeşillik katma
[Düşük Işıklandırma] Renk Kırmızılık katma Mavilik katma
[Sepya] Kontrast Düşük Yüksek
126



6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
Görüntü Efekti Ayarlanabilen tercihler
[Siyah Beyaz] Renk Sarılık katma Mavilik katma
[Dinamik 
Tek Renkli]

Kontrast Düşük kontrast Yüksek kontrast

[Pürüzlü 
Siyah Beyaz] Kumlanma Daha az kumlu Daha çok kumlu

[İpeksi 
Siyah Beyaz] Bulanıklığın kapsamı Zayıf bulanıklık Güçlü bulanıklık

[Etkileyici sanat] Canlılık Siyah Beyaz Etkileyici renkler

[Yüksek dinamik] Canlılık Siyah Beyaz Etkileyici renkler

[Çapraz işlem] Renk Yeşillik katma/Mavilik katma/Sarılık katma/
Kırmızılık katma

[Oyuncak efekti] Renk Turunculuk katma Mavilik katma

[Etkileyici Oyuncak] Çevresel parlaklığı 
azaltılmış alan Daha küçük Daha büyük

[Bleach Bypass] Kontrast Düşük kontrast Yüksek kontrast
[Minyatür Etkisi] Canlılık Ölçülü renkler Etkileyici renkler
[Yumuşak Odak] Bulanıklığın kapsamı Zayıf bulanıklık Güçlü bulanıklık
[Fantezi] Canlılık Ölçülü renkler Etkileyici renkler

[Yıldız Filtresi]

Işın boyu

 Daha kısa  Daha uzun

Işın sayısı 

Daha çok

Işın açısı

Sola dönen Sağa dönen 

[Tek Nokta Renk] Kalacak renk miktarı
Daha az miktarda 

renk
Daha çok miktarda 

renk

[Gün Işığı] Renk Sarılık katma/Kırmızılık katma/Mavilik katma/
Beyazlık katma

Daha az
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1       simgesine dokunun.

2 Ayarlamak istediğiniz simgeye dokunun.

3 Ayarları yapmak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
• Çekim ekranına dönmek için [MENU/SET]'e basın.

Deklanşöre bir kere basarak hem görüntü efektinin olduğu ve hem de olmadığı iki 
fotoğrafı eşanlı olarak çekebilirsiniz.

Ayarlanabileceği durum: [ON]/[OFF] ([AÇIK/KAPALI])

Ayarların ekrandan değiştirilmesi

[ ]: Görüntü efekti ON/OFF ([AÇIK/KAPALI])

[ ]: Görüntü efekti (filtre) seçer 

[ ]: Görüntü efektini ayarlar

Eş anlı olarak görüntü efektli ve görüntü efektsiz fotoğraf çekme 
([Filtresiz eşzamanlı kyt])

> [Kayıt] > [Filtre Ayarları] > [Filtresiz eşzamanlı kyt]

• Önce görüntü efektli ardından da görüntü efektsiz olan fotoğraf çekilir.
• Otomatik izlemede sadece görüntü efektli tek bir çekim görülür .

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Aşağıdaki durumlarda [Filtresiz eşzamanlı kyt] çalışmaz:

– Video çekimi yapılırken fotoğraf kaydı
– 4K Fotoğraf çekiminde
– Post fokus fonksiyonu ile çekimde
– Seri çekimde
– [Panorama Çekim] seçiliyken
– [Kalite] seçeneği ya da         'a ayarlıyken
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanılırken
– [Stop Motion Animsyn.] kullanılırken

EXPSEXPSEXPS
EXPSEXPSEXPS

MENU
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Ayarları Otomatik Değiştirerek 
Fotoğraf Çekme (Basamaklı Çekim)
Uygun çekim tercihleri: 

Deklanşöre bastıktan sonra, ayarların önceden belirlenmiş bir aralığa göre otomatik 
olarak değiştiği bir dizi fotoğraf oluşturabilirsiniz..

1  Menü'den seçiminizi yapın.

2  [Daha fazla ayrlr] için 3/4 düğmelerine ve [MENU/SET]'e basın
• [Daha fazla ayrlr] hakkında bilgi için her fonksiyonun anlatıldığı sayfalara

başvurun. En boy oranında basamaklamada [Daha fazla ayrlr] yoktur.
• Menüden çıkmak için deklanşöre yarım basın.

> [Kayıt] > [Basamaklama] > [Basamak Türü]

Basamaklı Pozlandırma
Deklanşöre basıldığında farklı pozlandırmalara 
sahip, bir dizi fotoğraf oluşur (>131).

Diyaframda 
Basamaklama

Deklanşöre basınca farklı diyafram değerlerinde 
çekilmiş bir dizi fotoğraf elde edilir (>131).
• Elle çekim (manuel) tercihinde ISO'nun [AUTO]

olarak alındığı durumda ya da diyafram
öncelikli çekimde kullanılabilir.

Basamaklı Netleme
Deklanşöre basıldığında farklı netlik 
ayarlarında bir dizi fotoğraf elde edilir (>132).

Beyaz Dengesinde
Basamaklama 

Deklanşöre basıldığında farklı beyaz 
ayarlarında üç farklı fotoğraftan oluşan bir dizi 
elde edilir (>132).

En boy oranında 
Basamaklama

Deklanşöre basıldığında farklı 
en boy oranlarında (4:3, 3:2, 
16:9, ve 1:1) dört fotoğraflık 
bir dizi elde edilir (deklanşör 
sesi sadece bir kez duyulur).
• Her en boy oranı için çekim

alanı ekranda görünür.

MENU
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3  Netlik ayarını yapıp fotoğrafı çekin.
• Basamaklı pozlandırma seçildiğinde, ekrandaki basamaklama göstergesi çekim

tamamlanana kadar yanıp söner. Tüm çekim tamamlanmadan basamaklama
ayarlarını değiştirir ya da kamerayı kapatırsanız, kamera çekime birinci fotoğraftan
itibaren baştan başlar.

∫  [Basamakl Türü ] ayarını iptal etmek için 
Adım 1'de [OFF]'u seçin.

• En boy oranında basamaklama yapıldığında aşağıdaki değişiklikler meydana gelir:
– [Resim boyutu] seçeneği [S]'ye ayarlı ise ayar otomatik olarak [M]'ye geçer.
– Dört fotoğrafın hepsinde enstantane, diyafram, netlik, [Duyarlılık], [Pozlama Telafisi] ve

[Beyaz Dengesi] ayarları aynidir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Basamaklı çekim aşağıdaki durumlarda devre dışıdır:

– [Filtre Ayarları]'nın [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Minyatür Etkisi]/[Yumuşak 
Odak]/[Yıldız Filtresi]/[Gün Işığı] seçeneklerinde.

– Video çekiminde
– 4K Fotoğraf çekiminde
– Post fokus fonksiyonuyla çekimde
– [Panorama Çekim] yapılırken
– [Çoklu pozlam.] tercihinde
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanıldığında
– [Stop Motion Animsyn.] tercih edildiğinde (sadece [Otomatik Çekim ayarlıyken)
– Flaşlı çekimlerde (Beyaz dengesinde basamaklama ve en boy oranında basamaklama

dışında)
• Beyaz dengesinde basamaklama aşağıdaki durumlarda devre dışıdır:

– Gelişmiş akıllı çekim [Enstant. foto. modu] seçeneği
– [Filter Ayarları] kullanılıyorsa
– Seri çekimde
– [Kalite] menüsünden ya da          seçeneklerinden biri tercih edildiğinde  

• En boy oranında basamaklama aşağıdaki durumlarda devre dışıdır:
– [Filtre Ayarları]'nın [Oyuncak efekti]/[Etkileyici Oyuncak] seçeneklerinde
– Seri çekimde
– [Kalite] menüsünden ya da          seçeneklerinden biri tercih edildiğinde
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∫ [Daha fazla ayrlr] hakkında ((>129)'daki adım 2)

* Seri çekime uygun değildir. Seri çekim sırasında, deklanşöre basıp,
parmağınızı basılı tutarsanız belirlenen sayıda fotoğrafın çekimi bitene kadar
çekim devam eder.

[Adım]: [3•1/3], [Ardarda]: [0/s/r]

Uygun çekim tercihleri: 

∫ [Daha fazla ayrlr] hakkında ((>129)'daki adım 2)

• Seri çekim sırasında, deklanşöre basıp, parmağınızı basılı tutarsanız belirlenen
sayıda fotoğrafın çekimi bitene kadar çekim devam eder.

Örnek:

Başlangıçta diyafram 5.6 olarak seçildiyse:
1 birinci fotoğraf, 2 ikinci fotoğraf, 3 üçüncü fotoğraf... 7 yedinci fotoğraf

Basamaklı Pozlandırma

[Adım]

Pozlandırma basamak aralığını ve çekilecek fotoğraf sayısını 
ayarlar.
[3•1/3] (1/3 EV aralığı ile 3 fotoğraf)'tan [7•1] (1 EV aralığı ile 7 
fotoğraf)'a kadar çekim yapılabilir.

[Ardarda] Fotoğrafların çekim düzenini ayarlar.

[Tekli Çekim Ayarı]*
[     ]: Deklanşöre her basışta bir fotoğraf çeker.
[     ]:Deklanşöre bir kez basıldığında, ayara göre çekilecek tüm 
fotoğrafları bir kerede çeker.

2. Fotoğraf 3. Fotoğraf

d0 EV j1/3 EV i1/3 EV

• Pozlama telafi değeri ayarlandıktan sonra basamaklı pozlandırma ile fotoğraf
çekildiğinde, çekim seçilen telafi değerine göre yapılacaktır.

Diyaframda Basamaklama

[Görüntü Sayısı]
[3], [5]: Başlangıçtaki diyafram değerini dikkate alarak, aralık içerisinde 
kalan diyafram değerlerine göre belirtilen sayıda çekim yapar. 
[ALL]: Tüm diyafram değerlerinde çekim yapar.

2.82.0 4.0 5.6 8.0 11 16

1. Fotoğraf
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∫ [Daha fazla ayrlr] hakkında ((>129)'daki adım 2)

* Seri çekime uygun değildir. Seri çekim sırasında deklanşöre basıp, parmağınızı basılı
tutarsanız belirlenen sayıda fotoğrafın çekimi bitene kadar çekim devam eder.

A  Netlik: daha yakın
B Netlik: daha uzak
1 birinci fotoğraf, 2 ikinci fotoğraf... 5 beşinci fotoğraf...

∫ [Daha fazla ayrlr] hakkında ((>129)'daki adım 2)

Beyaz dengesi düzeltme aralığını ayarlamak üzere 
kontrol tekerleğini çevirip [MENU/SET]'e basın.

: Yatay ([A] to [B]) 

: Düşey ([G] to [M])

• Düzeltme aralığını A 'ya dokunarak ta ayarlayabilirsiniz.

Basamaklı Netleme

[Adım] Netlik ayarları aralığını ayarlar.

[Görüntü Sayısı]* Çekilecek fotoğraf sayısını ayarlar.

[Ardarda]

[0/s/r] : Çekim aralığının ortasındaki ayardan başlayarak bir yakına 
bir uzağa netleme yapılarak çekime devam edilir.
[0/r] : Başlangıçtan sona doğru netleme yapılarak çekime devam 
edilir.

[Ardarda]: [0/s/r] [Ardarda]: [0/r]

• Basamaklı netleme ile çekilen fotoğraflar grup olarak görünürler.

Beyaz Dengesinde Basamaklama

・・・ ・・・ ・・・

GGGGGG

AAAAAA BBBBBBB

MMMMMM
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Ayarlı Zaman Aralıklarında Otomatik Fotoğraf 
Çekme ([Zaman Ayarlı Çekim])
Uygun çekim tercihleri: 

Kamera hayvan ya da bitki gibi konuların fotoğrafını otomatik olarak belli zaman 
aralıklarında çekebilir ve video oluşturabilir.

• Tarih ve zaman ayarlarını önceden yapın (>31).
• Çekilen fotoğraflar grup olarak görünürler.

1 Menü'den seçiminizi yapın.

*1  Sadece [Çekim Aralığı Ayarı], [ON] ise kullanılabilir.

• Tahmini çekim bitiş zamanı ayar ekranında görülmektedir.
[Çekim Aralığı Ayarı], [OFF]'a ayarlıysa bu zaman aşağıdaki koşullar altında görülebilir:
– Çekim tercihi: Enstantane öncelikli çekim ya da manuel (elle) çekim
– Netleme tercihi: [MF] (elle netleme)

• Bazı çekim koşullarında kamera önceden ayarlanmış aralıkta ve fotoğraf sayısında
çekim yapamayabilir ya da tahmini çekim bitiş zamanında çekimi bitiremeyebilir.

2 [Başlat]'ı seçmek için 3/4 düğmelerini kullanıp [MENU/SET]'e basın.

> [Kayıt] > [Zaman Ayarlı Çekim]

[Çekim Aralığı 
Ayarı]

[ON] Çekim başlama zamanı ile bir sonraki çekimin 
başlama zamanını ayarlar.

[OFF] Çekim bittikten sonra, bir sonraki çekim 
herhangi bir aralık olmaksızın başlar.

[Başlama Zamanı]

[Şimdi] Deklanşöre tam basılınca çekim o an başlar.

[Başlangıç 
Zaman 
Ayarı]

23 saat 59 dakika ileriye kadar herhangi bir zamana 
ayarlanabilir.
2/1 düğmeleriyle saat veya dakika seçiminizi 
yapın, 3/4 düğmeleriyle de başlangıç 
zamanını ayarlayıp [MENU/SET]'e basın.

[Görüntü Sayısı]/
[Çekim Aralığı]* 

Fotoğraf sayısı ve çekim aralığı ayarlanabilir.
2/1: Görüntü sayısı/dakika/saniyeyi ayarlayın
3/4: Ayar değerlerini girmek için kullanın
[MENU/SET]: Yaptığınız ayarı onaylayın.

MENU
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*2  [Çekim Aralığı Ayarı], [OFF]'a ayarlı iken çekim yapılıyorsa, çekim devam
etse bile [4K]/([Fn1])'e basabilirsiniz. [4K]/([Fn1])'e bastığınız anda

     çekilmekte olan fotoğrafın kaydından sonra bir seçim ekranı görünür.
*3  [Çekim Aralığı Ayarı], [OFF]'a ayarlıyken fotoğraf çekiminde dokunmatik

işlem yapılamaz.

5  Video oluşturma yönteminin seçimi
• Çekim formatı [MP4]'e ayarlıdır.

6  3/4 yardımıyla [Yapildi]'yı seçip [MENU/SET]'e basın.
• Videolar ayni zamanda [Oynatma] menüsünden [Zaman Ayarlı Video] seçilerek te

oluşturulabilir (>220).

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

[4K] / ([Fn1])*2
*3 Çekimi durdurmak ya da duraklatmak 

için bir seçim ekranı çıkar.

Çekimi durdurmak  ya da tekrar başlatmak için 
bir seçim ekranı çıkar (duraklatma esnasında)

[Kyt kalitesi] Videonun kalitesini ayarlamak içindir.

[Kare Hızı]
Saniyedeki çekim sayısını ayarlamak içindir. 
Sayı büyüdükçe video daha düzgün görünür.

[Ardarda]

[NORMAL]:
Fotoğrafları çekim sırasına göre uç uca birleştirir. 
[REVERSE]:
Fotoğrafları çekim sırasının tersi sırada uç uca birleştirir.

3  Netleme iin deklanĸºre yarēm basēn.

4  Deklanĸºre tam basēn.
• Çekim otomatik olarak başlar.
• Belli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa kamera kendiliğinden kapanıp uyku

moduna geçecektir. Kamera kapalı olsa bile zaman ayarlı seri çekim devam
eder. Çekim zamanı geldiğinde kamera kendiliğinden açılır.
Kamerayı elle açmak (uyandırmak) için deklanşöre yarım basın.

• Çekim bekleme esnasındaki işlemler (kamera açık).
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• Bu fonksiyon kameranın güvenlik kamerası olarak kullanımı için değildir.
• Zoom fonksiyonu kullanıldığında mercek ve yatağının uzaması sebebiyle kamera öne

eğilebilir. Üçayak ya da benzeri başka bir şey ile kamerayı emniyete aldığınızdan emin olun.
• Aşağıdaki durumlarda [Zaman Ayarlı Çekim] duraklatılır.

– Pil bittiğinde
– Kameranın açma/kapama (ON/OFF) düğmesi [OFF]'ta ise
([Çekim aralığı] 31 sn ya da daha uzun süreye ayarlıysa)
[Zaman Ayarlı Çekim] esnasında, pili ve kartı değiştirdikten sonra kamerayı açarak yeniden
başlatabilirsiniz (kartı değiştirdikten sonra çekilen fotoğrafların ayrı bir grup olarak
kaydedileceğini dikkate alın).
Pil ya da kartı değiştirirken kameranın açma/kapama (ON/OFF) düğmesini [OFF]'a getirin.

• [Çekim Aralığı]'nın uzun bir süreye ayarlandığı durumda kamera çekimler arasında
kapanacağından, bu tür zaman ayarlı çekimlerde otomatik netlemenin kullanılması önerilir.

• [Kyt Kalitesi]'nin [4K]'ya ayarlandığı durumda video oluştururken çekim süresi 29 dakika ile
sınırlandırılmıştır.
– Ayrıca,SDHC hafıza kartı kullanıldığında dosya boyutu 4GB'ı aşan videolar oluşturulamaz.
– SDXC hafıza kartı kullanıldığında dosya boyutu 4GB'ı aşan videolar oluşturulabilir.

• [Kyt Kalitesi] olarak [FHD] ya da [HD]'nin seçildiği ayarlarda çekim süresi 29 dakikayı aşan
ya da boyutu 4GB'ı aşan dosyalar oluşturulamaz.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– [Panorama Çekim] yapılırken
– [Çoklu pozlam.] kulanılırken
– [Stop Motion Animsyn.] kullanılırken
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Stop Motion Fotoğraflar Oluşturma ([Stop 
Motion Animsyn])
Uygun çekim tercihleri: 

Stop videolar fotoğrafların uç uca birleştirilmesiyle oluşturulurlar.
• Tarih ve zamanı önceden ayarlayın (>31).
• Çekilen fotoğraflar grup fotoğrafı olarak görünürler.

1  Menü'den seçiminizi yapın.

2    3/4 yardımıyla [Başlat]'ı seçin ve [MENU/SET]'e basın.

3  3/4 yardımıyla [Yeni]'yi seçin ve [MENU/SET]'e basın.

4  Netleme için deklanşöre yarım basın.

5  Deklanşöre tam basın.

6  (İkinci ve sonraki fotoğraflar çekilirken)

 Konuyu istenen kompozisyona göre hareket
       ettirin ve ardından fotoğrafı çekin.

• Diğer tüm fotoğrafları için aynisini tekrarlayın.
• Kamera çekim esnasında kapanırsa, açıldığında çekimin devam edeceğine dair bir

mesaj görünür. [Evet]'i seçerek kaldığınız yerden çekime devam etmeye izin verin.
• 9999 kareye kadar çekim yapılabilir.

> [Kayıt] > [Stop Motion Animsyn.]

[Otomatik Çekim]
[ON] :  Çekim aralığı ayarına göre fotoğrafları otomatik çeker.

[OFF]: Fotoğraflar elle, kare kare çekilirler.

[Çekim Aralığı]

(sadece [Otomatik Çekim]) ayarı [ON] ise) 
2/1: Süre ayarlama (saniye olarak)
3/4: Süreyi artırıp azaltma
[MENU/SET]: Ayarı kaydetme

MENU
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6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
7 Çekimi bitirmek için        simgesine dokunun.
• [Kayıt] menüsünden [Stop Motion Animsyn.] seçeneğini

seçip, [MENU/SET]'e basarak ta çekim bitirilebilir.
• [Otomatik Çekim] seçeneği [ON]'a ayarlıysa onay

ekranından [Çıkış]'ı seçin
([Duraklat] seçilmişse çekime dönmek için deklanşöre tam
basın.

• Çekim durduktan sonra, video oluşturmak isteyip istemediğinizi soran bir onay
ekranı gelecektir.
Videoyu oluşturmak için [Evet]'i seçin.

8  Videoyu oluşturma yöntemini seçin.
• Çekim formatı [MP4]'e ayarlıdır.

9   3/4 yardımıyla [Yapildi]'yı seçip [MENU/SET]'e basın.
• Videoları [Oynatma] menüsündeki [Stop Motion Video]'dan da oluşturabilirsiniz (>220).

∫ Stop Motion Animsyn grubuna fotoğraf ekleme
Adım 3'teki [İlave] seçildiğinde [Stop Motion Animsyn] ile çekilen grup fotoğrafları 
görülecektir.
Eklemek istediğiniz fotoğraf grubunu seçip [MENU/SET]'e basın.

Çekim yardımı
• Çekim ekranında önceden çekilen en çok iki fotoğraf görünür. Hareket miktarı

için bunlardan yararlanın.
• Çekilen fotoğrafları kontrol etmek için [(] düğmesine basın. Gereksiz

gördüklerinizi       ([Sil/İptal]) düğmesine basarak silebilirsiniz.
Çekim ekranına dönmek için tekrar [(] düğmesine basın.

[Kyt Kalitesi] Videonun kalitesini ayarlamak içindir.

[Kare Hızı] Saniyedeki çekim sayısını ayarlamak içindir.
Sayı büyüdükçe video daha düzgün görünür.

[Ardarda]

[NORMAL]:
Fotoğrafları çekim sırasına göre uç uca birleştirir.
[REVERSE]:
Fotoğrafları çekim sırasının tersi sırada uç uca birleştirir.

30
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6. Konuya ve Amaca Uygun Fotoğraf Çekimi
• Flaş kullanımı gibi belli çekim koşullarında kayıt zaman alır.
Bunun sonucu olarak otomatik çekim ayarlanan aralıklarda yapılmayabilir.

• [Kyt Kalitesi]'nin [4K]'ya ayarlandığı durumda video oluşturulurken çekim süresi 29
dakika ile sınırlandırılmıştır.
– SDHC hafıza kartı kullanıldığında dosya boyutu 4GB'ı aşan videolar oluşturulamaz.
– SDXC hafıza kartı kullanıldığında dosya boyutu 4GB'ı aşan videolar oluşturulabilir.

• [Kyt Kalitesi] olarak [FHD] ya da [HD]'nin seçildiği ayarlarda çekim süresi 29 dakikayı
aşan ya da boyutu 4GB'ı aşan dosyalar oluşturulamaz.

• Çekilen sadece bir fotoğraf varsa [İlave] seçeneğinden ekleme yapılamaz.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– [Panorama Çekim] yapılırken
– [Çoklu pozlam.] kullanılırken
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanılırken
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Kameranın Titreşimini Azaltmak
Uygun çekim tercihleri:  

Bu fonksiyon kameranın titrediğini otomatik olarak belirler ve giderir.
> [Rec] / [Hareketli görüntü] > [Optik sbtlm]

[ ]
([Normal])

Kameranın yatay ve düşey titremesini düzeltir..

[ ]
([Panning])

Kameranın düşey titremesini düzeltir. Bu ayar gezdirme 
(panning) için idealdir (gezdirme (panning), konunun belli 
bir doğrultudaki hareketiyle kameranın ayni doğrultudaki 
hareketini çakıştırarak konunun fotoğrafının çekilmesidir).

[OFF] [Optik sabitlm] çalışmaz.

 Kameranın titremesini önlemek için 
Titreşim uyarısı         belirince, [Optik sabitlm], üçayak veyahut ta zamanlayıcı kullanın.
• Enstantane hızı özellikle aşağıdaki durumlarda daha yavaş olur. Deklanşöre bastıktan

sonra, çekilen fotoğraf ekranda görünene kadar kamerayı hareket ettirmeyin. Üçayak
kullanmanız önerilir.

– Yavaş senkron / Kırmızı göz azaltma– Yavaş senkron
– Düşük enstantane hızı

MENU

([Gezdirme])
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
• Üçayak kullanırken görüntü sabitleyiciyinin kapatılması önerilir.
• Aşağıdaki durumlarda sabitleme fonksiyonu etkili olamayabilir:

Deklanşöre bastığınızda kameranın titrememesine dikkat edin.
– Çok fazla titreşim varsa
– Odak uzaklığı değeri büyükse (Tele)
– Dijital zoom (D. zum) kullanılıyorsa
– Hareketli bir konunun fotoğrafı çekiliyorsa
– Karanlık yerlerde ya da iç mekanlarda çekim yaparken enstantane hızı düştüğünde

• Aşağıdaki durumlarda    seçeneğindeki gezdirme (panning) efektini azaltmak çok zordur. 
– Güneşli bir yaz günündeki yaygın ışık gibi çok parlak ortamlarda
– 1/100 sn'den daha hızlı enstantanelerde
– Konu yavaş hareket ettiği için kameranın hareketinin de çok yavaş olduğu

durumlarda (arka plan bulanık olmayacaktır)
– Kameranın konuyu yeterince takip edemediği durumlarda

• Panorama çekim seçeneğinde,         (Normal) ayarlı olsa bile [Optik sabitlm] ayarı 
         seçeneğine geçecektir.

• Aşağıdaki durumlarda [Optik sabitlm] ayarı          (gezdirme-panning) seçeneğinde 
olsa bile         (Normal)'e geçer:     
– Video çekimi esnasında
– 4K Fotoğraf çekimi esnasında
– [Post Fokus] çekim yapıldığında

Şu durumlarda kullanılamaz:
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
Zoom Fonksiyonunun Kullanımı
Uygun çekim tercihleri:  

∫ Ekran gösterimi
Çekim tercihinin Program olduğu durumda optik zoom, (I.zoom) ve (D. zum) kullanımına 
dair örnek görüntü aşağıda görülmektedir.

A  Netleme aralığı göstergesi
B  Optik zoom aralığı
C  I.Zoom (akıllı zoom) aralığı
D  D. zum (dijital zoom) aralığı
E  Mevcut zoom durumu (odak uzaklıkları 35 mm eşdeğeri olarak verilmiştir.)

Fotoğraf kalitesi düşmeden zoom yapabilirsiniz. 
En yüksek büyütme: 3.1k

Zoom çeşitleri ve kullanımı

Optik zoom

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Panorama çekim yapılırken I.zoom kullanılamaz.
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7. Sabitleyici, Zomm ve Flaş
Çözünürlük ayarı (>167) olarak başında     olan herhangi bir seçenek tercih 
edildiğinde bu fonksiyon çalışır.
Görüntü kalitesinde bozulma olmaksızın optik zoom ile yapabildiğinizden daha fazla 
yaklaştırma yapabilirsiniz.

En yüksek büyütme: 6.2k
(Optik zoom büyütmesi de dahildir. Büyütme düzeyi [Resim boyutu]'na bağlı 
olarak değişir.

Görüntü kalitesindeki bozulmayı en aza indirgerken orijinal zoom büyütmesini iki 
katına kadar çıkarabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durum: [ON]/[OFF]

İlave Optik Zoom

Şu durumlarda kullanılamaz:
– [Filtre Ayarları]'nda [Oyuncak efekti]/[Etkileyici Oyuncak] seçilmişse
– 4K Fotoğraf çekiminde
– [Post fokus] ile çekimde
– [Panorama Çekim] yapılırken
– [HDR] seçeneği [ON] ise
– [Çoklu pozlam.] kullanılıyorsa
– [Elde Akıllı Gece Çekimi] seçeneği [ON] ise
– [iHDR] seçeneği [ON] ise
– [Kalite] seçeneği         ise
– [Kayıt alanı] seçeneği         ise 
– Video çekimi yapılırken

Akıllı Zoom

> [Kayıt] /       [Hareketli görüntü] > [I.Zoom]

• Bu fonksiyon akıllı çekimde otomatik olarak devreye girer.
• [Resim boyutu] seçeneği [S] ise orijinal zoom'un 1,5 katına kadar yaklaştırma yapılabilir. 

Şu durumlarda kullanılamaz:
– [Filtre Ayarları]'nda [Etkileyici Sanat]/[Oyuncak efekti]/[Etkileyici Oyuncak] seçilmişse
– [Panorama Çekim] yapılırken
– [HDR] seçeneği [ON] ise
– [Çoklu pozlam.] kullanılıyorsa
– [Elde Akıllı Gece Çekimi] seçeneği [ON] ise
– [iHDR] seçeneği [ON] ise
– [Kalite] seçeneği                      ya da         ise                       

MENU
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
Uygun çekim tercihleri: 

D. Zum yaparken her yaklaştırmada görüntü kalitesi bozulmakla beraber, orijinal zoom 
yaklaştırmasını dört katına kadar çıkarabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durum: [ON]/[OFF]

[D. zum] ([Dijital Zoom])

> [Kayıt]  /       [Hareketli Görüntü] > [D. zum]

• [I.Zoom] kullanıldığında dijital zoomun büyütmesi 2x ile sınırlıdır.
• [D. zum] kullanıldığında üçayak kullanılması ve zamanlayıcı ile çekim yapılması önerilir.
• [D. zum] aralığına geçildiğinde AF alanı merkezde ve daha büyük olarak görünür.

Şu durumlarda kullanılamaz:
– [Monitor Görüntü Hızı] olarak [ECO30fps] (fabrika ayarı) ayarlı ise
– [EVF Görüntü Hızı] olarak [ECO30fps] ayarlı ise
– [Filtre Ayarları]; [Etkileyici Sanat]/[Oyuncak efekti]/[Etkileyici Oyuncak]/[Minyatür etkisi] ise 
– [Kalite] seçeneği                  ya da         ise
– Post fokus fonksiyonuyla çekim yapılıyorsa
– [Panorama Çekim] yapılıyorsa
– [HDR] seçeneği [ON] ise
– [Çoklu pozlam.] kullanılıyorsa

MENU
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
35 mm'lik kameralardaki odak uzaklıklarına eşdeğer olacak değerlerle adım adım zoom 
da yapabilirsiniz. [Kademeli zoom]'u kullanmak normal zoom işlemi kadar kolaydır.
• Varsayılan olarak, kademeli zoomu aşağıdaki çekim tercihlerinde kontrol halkasını çevirerek 

yapabilirsiniz:
– Akıllı çekim seçeneği [Enstant. foto. modu]
– Program seçeneği
– Diyafram öncelikli çekim seçeneği

A Mevcut durum (35 mm eşdeğeri odak 
    uzaklıkları gösterilmektedir).

• [Kişisel] ([İşlem]) menüsünde [Kontrol Halkası] ayarını [Kademeli zoom] olarak 
değiştirirseniz, kademeli zoom diğer çekim tercihlerinde de kullanılır hale gelir (>54).
∫ Zoom kolunun [Kademeli Zoom] olarak kullanımı
[Kişisel] ([İşlem]) menüsünde [Zoom Kolu] seçeneğini [Kademeli Zoom] olarak ayarlayın 
(>186).

[Kademeli Zoom]

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Elle netleme seçildiğinde kontrol halkasıyla kademeli zoom yapılamaz.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– Video çekimi yapılıyorsa
– [4K Ön Seri Çekim] yapılıyorsa
– [Panorama Çekim] yapılıyorsa
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• Yanda kaydırma çubuğu görünür.

3  Kaydırma çubuğunu sürükleyerek  
       zoom yapın 

• Zoom hızı dokunma pozisyonuna göre değişir

• Dokunmatik zoom işlemini sona erdirmek için        simgesine tekrar dokunun.              

Dokunmatik işlemlerle zoom yapma (Dokunmatik zoom)

[ ]/[ ] Yavaşça zoom yapılır

[ ]/[ ] Hızlı bir şekilde zoom yapılır

2         simgesine dokunun.

1        simgesine dokunun.
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Ürünle Birlikte Verilen Flaşın Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

∫ Flaşın takılması
1   Kameranın ve flaşın açma/kapama düğmelerini

[OFF] (Kapalı) konumuna getirin.
2   Flaşı kameranın harici flaş yuvasına klik sesini

duyana kadar düzgünce itin (A).
• Çekim sırasında kamera ve flaşın açma/kapama 

düğmelerini [ON] (Açık) konumuna getirin. 
A   Flaş yuvası
B   Flaş açma/kapama (ON/OFF) düğmesi
C   Kilit açma düğmesi

∫ Flaşın çıkarılması
1    Kamerayı ve flaşı kapatın.
2    Kilit açma düğmesine basarken flaşı       oku yönünde

çekerek yuvadan çıkarın. 
• Flaşı çıkarırken yavaş ve dikkatli olun.
• Harici flaş yuvasına kapağını takın.
• Takılı olmadığı zamanlarda flaşı yumuşak kılıfında saklayın.

• Bu bölümdeki talimatlar ürünle birlikte verilen flaşa aittir.
• Ürünle birlikte verilenin haricinde başka bir flaş takıldığında, takılan flaşın kılavuzuna 
  başvurun.

  Flaşın takılması

∫ Harici flaş yuvası kapağını çıkarın
Harici flaş yuvası kapağı kameraya takılı olarak gelir. 

Harici flaş yuvası kapağını çıkarmak için kapağı 
1 no'lu ok yönünde bastırıp     no'lu ok yönünde 
çekin.
• Harici flaş yuvası kullanılmıyorsa kapağın takılı olduğundan 
  emin olun.
• Harici flaş yuvası kapağını çıkarınca, kaybolmaması için 
  güvenli bir yerde saklayın.
• Yutma ihtimaline karşı, harici flaş yuvası kapağını çocukların 
  erişemeyeceği bir yerde saklayın.
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∫ ISO duyarlılığı [AUTO] iken flaşın menzili
En kısa odak uzaklığı (en geniş açı) civarında merceğin izin verdiği en yakın uzaklıklarda 
flaş kullanıldığında fotoğrafın kenarları hafif karanlık çıkacaktır. Odak uzaklığını bir parça 
artırmak buna çare olabilir.

* Flaş takıldığında [Duyarlılık] (ISO duyarlılığı) [AUTO]'ya, ve [ISO Oto Üst Lmt (Fotoğraf)] ta
[Auto]'ya ayarlanır.

Aşağıdaki durumlarda flaş seçeneği kapalıya [Œ] ayarlıdır ([Flaş Kapalı]).
• Video çekiminde
• 4K Fotoğraf çekiminde
• Post fokus fonksiyonu ile çekimde
• [Panorama Çekim] yapılıyorsa
• Elektronik deklanşör kullanılırken
• [Filtre Ayarları]'nda [Filtre Efekti] seçeneklerinden biri seçiliyse
• [Sessiz Mod] seçeneği ([ON]) ise
• [HDR] seçeneği [ON] ise

Kamerayla iletişim fonksiyonları olmayan başka marka harici flaşları 
kullanırken

• Flaş üzerindeki pozlandırmayı ayarlayın
• Çekim tercihini diyafram önceliği ya da elle (manuel) pozlama olarak yapın. Kamera ve flaş 

üzerindeki ayarları ayni diyafram ve ISO değerlerine getirin

En geniş açı En yüksek tele
Yaklaşık 60cm (2 feet) - 14,1m (46 feet)* Yaklaşık 30cm (1 foot) ile 8,5m (28 feet)*

• Flaş takılı olsa bile kamerada diyafram, enstantane ve ISO duyarlılığı ayarlarını
yapabilirsiniz.

• En kısa odak uzaklığında (en geniş açı) çekim yapıyorsanız flaştan gelen ışığın bir kısmı
merceğin gövdesi tarafından engellenebilir. Bu da görüntünün küçük bir kısmını karartır.

• Art arda çekim yapıldığında flaşın dolması zaman alabilir. Ekrandaki flaşın simgesi flaşın
dolmakta olduğunu göstermek üzere kırmızı olarak yanıp sönerken bir sonraki fotoğrafı
çekmek için beklemeniz gerekir.

• Flaşın önüne harhangi bir cisim koymayın. Flaştan gelen ısı ve ışık cismin şeklinin
bozulmasına ya da renginin solmasına sebep olabilir.

• Piyasad bulunan, kamerayla iletişim fonksiyonlarına sahip, yüksek voltaj senkronize
terminalli, ters kutuplu flaşları kullanmayın. Kullanmanız halinde kamera bozulabilir ya da
düzgün çalışmayabilir.

• Takılı bir flaş varken, kamera-flaş ikilisini sadece flaştan tutmayın. Birbirlerinden
ayrılabilirler.

• Ayrıntılar için kullanacağınız flaşın kılavuzuna başvurun..
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
Flaş Fonksiyonlarını Ayarlama

2   ([MANUAL] seçildiğinde)
Menü'den seçiminizi yapın

3   Güç kullanımını ayarlamak için 2/1  düğmelerine ve [MENU/SET]'e basın.

• [Kayıt] menüsündeki [Flaş] seçeneği sadece flaş takılı ve açıkken kullanılabilir.

 Flaş kontrol seçeneğini değiştirme

Uygun çekim tercihleri:

Flaşlı çekimi otomatik olarak ya da elle (manuel olarak) kontrol edebilirsiniz. 

1    Menü'den seçiminizi yapın.

> [Kayıt] > [Flaş] > [Ateşleme modu]

[TTL] Kamera flaşı otomatik olarak ayarlar

[MANUAL]

Flaşı elle (manuel olarak) de ayarlayabilirsiniz. [TTL]'yi seçmek, 
düşündüğünüz fotoğrafı çekmenize, fazla flaş ışığı gerektiren karanlık 
sahnelerde gücü artırarak güzel çekim yapabilmenize olanak sağlar.
• [MANUAL] ayarlandığında, güç kullanımı (örneğin [1/1])  ekrandaki flaş

simgesinin üzerinde görünür.

> [Kayıt] > [Flaş] > [Manuel Flaş Ayarı]

MENU

MENU
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
Uygun çekim tercihleri: 

Bu fonksiyon durumunuza uygun flaşlı çekim tercihleri yapmanıza olanak sağlar.

* [Flaş]'ı aşağıdaki gibi ayarlayın:
– [Ateşleme modu]: [TTL]

• Gelişmiş akıllı çekimde [‰A] ya da [Œ] ayarlanabilir.
• Flaş ayarlarına bağlı olarak bazı flaş seçenekleri kullanılamayabilir.

Flaş iki kez çaktığında.
         veya           ayarlıysa birinci ve ikinci çakma arası daha uzundur.

Flaş ikinci kez çakana kadar konu hareket etmemelidir.
• Kırmızı göz azaltma etkisi kişiye göre değişir. Ayrıca, konu kameradan uzaksa ya da kişi

birinci çakışta bakmamışsa etki belirgin olmayabilir.
∫ Çekim kontrol tercihlerinde kullanılabilen flaş ayarları
Kullanılabilen flaş ayarları çekim tercihine göre değişir.
(±: Kullanılabilir,   —: Kullanılamaz)

Flaş kullanım seçeneğini değiştirme

> [Kayıt] > [Flaş] > [Flaş Modu]

‰ ([Flaş devrede])
([Flaş devrede/
Kırmızı Göz])*

Çekim koşullarına bağlı olmaksızın flaş her seferinde 
çakar.
• Konunun arka planı aydınlıksa ya da ortam aydınlatması

floresanla sağlanıyorsa bu seçeneği kullanın.

([Yavaş eşzamanlı])
([Yavaş eşzamanlı/

Kırmızı Göz])*

Karanlıktaki konuların fotoğrafını çekerken, bu seçenekler 
flaş çaktığında düşük enstantane kullanacaklarından çok 
karanlık arka planlar daha aydınlık görünecektir.
• Bu seçenekleri karanlık bir arka planın önündeki

insanları çekerken kullanın.
• Düşük enstantane kullanımı hareketlerde bulanıklığa

yol açabilir. Üçayak kullanımı bunu önleyebilir.

Œ ([Flaş devre dışı])
Flaş hiçbir koşulda çakmaz.
• Flaş kullanımına izin verilmeyen yerlerde tercih ediniz.

Çekim tercihi ‰ Œ

Program 
Diyafram öncelikli çekim

± ± ± ± ±

Enstantane öncelikli çekim 
Manuel (elle) çekim

± ± — — ±

• Akıllı çekimlerde (      veya       ) flaş ya         ya da        seçeneğine ayarlanır.

MENU
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∫ Flaş modlarındaki enstantane hızları

* Manuel çekim tercihinde [T][Zaman] ve enstantane öncelikli çekimde bu değer 60 sn olur.

Flash modu Enstantane Flash modu Enstantane

‰
1/60sn* ile 1/4000sn 1sn ile 1/4000sn

[1ST] 1.perde senkronu flaş kullanımındaki normal yöntemdir.

[2ND]
2. perde senkron
Işık kaynağı fotoğrafı mantığa daha uygun hale
getirecek biçimde konunun arkasında görünür.

• Flaş senkron seçeneği ayarı [2ND] ise ekrandaki flaş simgesinin yanında [2nd] ifadesi görünür
• Yüksek bir enstantane ayarlıysa [Flaş senkron]'un etkisi bozulabilir.
• [Flaş senkron] ayarı [2ND] ise          ya da           ayarlanamaz.

• Akıllı çekimlerde (        veya        ) enstantane belirlenen sahneye göre değişir.

2.perde senkron ayarı

Uygun çekim tercihleri:

2.perde senkronu flaşın normal çakma anının (pozlandırmanın başında) tersine, flaşı
pozlandırmanın sonunda tetikler. Bundan belirli etkiler oluşturmada yararlanılır (aşağıya göz
atınız).

[Kayıt]       [Flaş]        [Flaş senkron]
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7. Sabitleyici, Zoom ve Flaş
Uygun çekim tercihleri:

Flaşın ağırlıklı olarak aydınlattığı kısımların çok karanlık ya da çok parlak olmasına 
göre fotoğrafı çekerken flaş pozlama telafisi ayarlanabilir.

1   Menü'den seçiminizi yapın.

2   Telafi değerini ayarlamak için 2/1 düğmelerine, ardından [MENU/SET]'e basın
• 1/3 EV adımlı, [-3EV]'den [+3EV]'ye kadar ayar yapabilirsiniz.
• Orijinal flaş ayarına dönmek için  [n0] 'ı seçin.

Uygun çekim tercihleri: 

[Oto. pozlama telafisi] seçeneği [ON] ise flaş ışığının ortam ışığına ayarlanan pozlama 
telafisi ile uyumlu olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilecektir.

Ayarlanabileceği durum: [ON]/[OFF]

Flaş pozlama telafisi

> [Kayıt] > [Flaş] > [Flash ayarl.]

• [i] veya [j] değerleri flaş ayarlandıktan sonra ekrandaki flaş simgesinin yanında görünür.

> [Kayıt] > [Flaş] > [Oto. Pozlama Telafisi]

• Pozlama telafisinin ayarları için (>90)'a bakınız.

MENU

MENU

Ortam ışığına uygun olarak ayarlanan pozlama telafisi ile flaş ışığının
uyumunun sağlanması
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8. Video Çekimi

Video Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Bu kamera MP4 formatında, 4K da dahil olmak üzere farklı çözünürlükte video çekimi 
yapabilir (>154).
Ses kaydı stereo olarak yapılmaktadır.
• Diyafram ve enstantaneyi manuel (elle) ayarlayarak ta video çekebilirsiniz (>63).
• Akıllı çekim tercihinde kamera video çekimi yaparken diyafram ve enstantaneyi otomatik 

olarak ayarlar ve en uygun sahne seçimini yapar (>56).

1  Video düğmesine basarak çekimi  
başlatın.
A Geçen çekim süresi
B Kalan çekim süresi

• Video çekimi esnasında kayıt durum işareti 
(kırmızı) C yanıp söner.

• Düğmeye bastıktan sonra parmağınızı çekin.
• m: dakika, s: saniye

2  Video düğmesine tekrar basarak çekimi 
durdurun. R1m3737sR1m37s

3s3s3s



• Sessiz bir ortamda çekim yapılıyorsa diyaframın ve netleme ayarının sesi      
kaydedilebilir.

• Bu bir arıza değildir. Video çekimi sırasındaki netleme işlemi [Sürekli AF] 
seçeneğinden [OFF]'a ayarlanabilir (>155).

• Çekimi bitirmek için video düğmesine bastığınızda çıkan ses sizi rahatsız ediyorsa 
aşağıdaki işlemi deneyin:
– Çekime 3 sn kadar devam edin, ardından videonun bu son kısmını [Oynatma] 

menüsünden [Video bölme]'yi seçerek kesin.
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8. Video Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Video çekimi sırasında zoom, düğmeye basma,.. gibi işlemler sırasında çıkan sesler 
kayda girebilir. Dokunmatik işlemlerle bu sesler azaltılabilir.

Azaltılmış çalışma sesleriyle video çekimi 

1 Video çekerken         simgesine dokunun
2    İstediğiniz simgeye dokunun.

: Zoom
: Pozlama telafisi*

: ISO duyarlılığı
: Ses kayıt düzeyi ayarı

* [Pozlama telafisi] seçeneği bir fonksiyon düğmesine atandığında görünür (>49).

3     Ayar için kaydırma çubuğunu hareket ettirin
[     ]/[     ]: Ayarları yavaş yapmak için 
[     ]/[     ]: Ayarları çabuk yapmak için

• Ortam sıcakalığı yüksekse veya video çekimi uzun sürmüşse ekranda         simgesi 
görünüp çekim durabilir. Kamera soğuyana kadar bekleyin. 

• Fotoğraf ve videoların en boy oranı farklı olduğunda video çekiminin başlangıcında görüş açısı 
değişir.
[Kişisel] menüsündeki [Monitör/Ekran] seçeneğinin [Kayıt alanı] tercihi         olarak 
ayarlandığında video çekimi sırasında ekranda değişen bu görüş açısı görünür.

• Video düğmesine basmadan önce ekstra optik zoom kullanılmışsa bu ayarlar ortadan 
kalkacak ve dolayısıyla görüş açısı anlamlı biçimde değişecektir.

• Çekim sırasında zoom kullanılır ya da düğmelere basılırsa bunların çalışma sesleri kayda 
girebilir.

• Video çekimi sırasında zoom hızı düşer.
• Hafıza kartının türüne bağlı olarak, çekim sonrasında kart erişim işareti kısa bir süreliğine 

görülebilir. Bu bir arıza değildir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Video çekimi aşağıdaki durumlarda yapılamaz:

– [Filtre Ayarları]'nda [Pürüzlü Siyah Beyaz]/[İpeksi Siyah Beyaz]/[Yumuşak odak]/[Yıldız 
filtresi]/[Gün Işığı] seçenekleri kullanıldığında

– Post fokus fonksiyonu kullanılıyorsa
– [Panorama Çekim] yapılıyorsa
– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanıldığında
– [Stop Motion Animsyn] kullanıldığında

ISO
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8. Video Çekimi
*4K videolar

∫ Çekilen videoların uyumluluğu hakkında
MP4 formatındaki videolar bu formatı destekleyen cihazlarda bile oynamayabilir. Diğer 
durumlarda videolar zayıf görüntü ya da ses kalitesinde oynayabilirler veyahut ta çekim 
bilgileri doğru görünmeyebilir. Böyle durumlarda, bu videoları kameradan oynatın. 
• Kamerayla çekilen 4K videolarla ilgili ayrıntılar için (>254)'teki "Harici Bir Cihazda 4K

Videoların izlenmesi/Kaydedilmesi konusuna bakın.

Çözünürlük/Kare Hızı birleşimini [Kyt Kalitesi] ayarlama

> [Hareketli görüntü] > [Kyt Kalitesi]

Seçenekler Boyut Çekim kare hızı Sensör çıktısı Bit hızı

[4K/100M/30p]* 3840k2160 30p 30 kare/saniye 100 Mbps

[4K/100M/24p]* 3840k2160 24p 24 kare/saniye 100 Mbps

[FHD/28M/60p] 1920k1080 60p 60 kare/saniye 28 Mbps

[FHD/20M/30p] 1920k1080 30p 30 kare/saniye 20 Mbps

[HD/10M/30p] 1280k720 30p 30 kare/saniye 10 Mbps

• Bit hızı arttıkça görüntü kalitesi de artar. Kamerada VBR çekim yöntemi kullanıldığından bit
hızı çekilen konuya bağlı olarak kendiliğinden değişir. Bunun sonucunda hızlı hareket eden
bir konu çekilirken çekim süresi kısalmış olur.

• 4K video ayarları [Filtre Ayarları]'ndaki [Minyatür Etkisi] için kullanılamaz.
• 4K video çekimi yaparken UHS Speed Class 3 kart kullanın.
• 4K videoların çekiminde konunun kapsama alanı diğer çözünürlükteki videolara göre daha

dar olacaktır.
• Yüksek duyarlılıkta netleme için 4K videolar düşük otomatik netleme hızında çekilirler. Bu da

konunun otomatik olarak netlenmesinde zorluk yaratır. Bu bir arıza değildir.
• Sürekli kayıt süreleri hakkında bilgi için (>30)'a bakınız.

MENU
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8. Video Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Netleme işlemi, netleme seçeneklerine ve [Hareketli görüntü] menüsündeki [Sürekli AF] 
seçeneğine bağlı olarak değişir.

• Netleme seçeneği [AFS], [AFF] ya da [AFC]'ye ayarlıysa, deklanşöre yarım bastığınızda,
gerektiğinde kamera video çekimi sırasında yeniden netlik ayarı yapacaktır.

• Video çekimi sırasında otomatik netleme çalıştığında çıkan sesler kayda girebilir. Bundan
kaçınmak için [Sürekli AF] ayarını [OFF]'a getirmeniz önerilir.

• Çekim sırasında zoom yapıldığında konunun tekrar netlenmesi biraz zaman alabilir.

Video çekerken netleme seçenekleri nasıl ayarlanır ([Sürekli AF])

> [Hareketli görüntü] > [Sürekli AF]

Netleme seçeneği [Sürekli AF] Ayarların açıklaması

[AFS]/[AFF]/
[AFC]

[ON] Çekim sırasında kamera devamlı olarak konuya 
otomatik netleme yapar.

[OFF] Kamera çekimin başlangıcındaki netleme yapılan 
pozisyonunu korur.

[MF] [ON]/[OFF] Netlik ayarını elle yapabilirsiniz.

MENU
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8. Video Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Video çekimi yaparken fotoğraf ta çekebilirsiniz.

Video çekerken fotoğraf ta çekmek için 
deklanşöre tam basın
• Fotoğraf çekimi sırasında eşanlı kayıt işareti görünür.
• Bu çekimi dokunmatik deklanşör ile de yapabilirsiniz.

∫ Video önceliği ya da fotoğraf önceliğinin ayarlanması 

Uygun çekim tercihleri: 

Video çekimi sırasında fotoğraf çekme

> [Hareketli görüntü] > [Kayıtta resim modu]

[ ]
([Video Önceliği])

• Fotoğraflar, video çekimi için belirlenmiş olan [Kyt Kalitesi] seçeneğindeki 
çözünürlükte çekilecektir.

• [Kalite] seçeneği                        ya da          tercihlerinden birine ayarlıysa 
sadece JPEG görüntüler kaydedilir.
          ayarlıysa fotoğrafların kalitesi [Kalite]; [A] olacaktır.

• En fazla 40 fotoğraf çekebilirsiniz.
(4K videoda bu sayı en fazla 10'dur.)

[ ]
([Fotoğraf Önceliği])

• Fotoğraflar çözünürlük, format ve sıkıştırma oranı ayarlarıyla çekilecektir.
• Fotoğraf çekerken ekran kararacaktır. Bu süre içinde videodan fotoğraf 

çekimi yapılır ve ses kaydı yoktur.
• En fazla 10 fotoğraf çekebilirsiniz.

(4K videoda bu sayı en fazla 5'tir.)

• En boy oranı [16:9] olarak sabittir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Fotoğraf Önceliği]         ayarlıysa aşağıdaki durumlarda eşanlı çekim yapılamaz:

– [Kyt Kalitesi] ayarı [4K/100M/24p] ise
– Enstantane kullanım seçeneği (sürücü modu) 4K Fotoğraf olarak ayarlıysa

131313

MENU
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8. Video Çekimi
Uygun çekim tercihleri: 

Ses kayıt düzeyi çekim ekranında gösterilmektedir.

Ayarlanabileceği durum: [ON]/[OFF]

Uygun çekim tercihleri: 

Ses girişi dört farklı düzeye ayarlanabilir (j12 dB ile i6 dB arası).

• Gösterilen dB değerleri yaklaşıktır.

Ses kayıt düzeyini gösterme/ayarlama

[Ses Kaydı Seviye Gstergesi]

> [Hareketli görüntü] > [Ses Kaydı Seviye Gstergesi]

Şu durmlarda kullanılamaz:
• Aşağıdaki durumda [Ses Kaydı Seviye Gstergesi] seçeneği [OFF]'a ayarlanır:

– [Filtre Ayarları]'nda [Minyatür Etkisi] seçiliyse

[Ses Kaydı Seviye Ayarı]

> [Hareketli görüntü] > [Ses Kaydı Seviye Ayarı]

Şu durmlarda kullanılamaz:
• [Ses Kaydı Seviye Ayarı] aşağıdaki durumda çalışmaz:

– [Filtre Ayarları]'nda [Minyatür Etkisi] seçiliyse

MENU

MENU
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme

Fotoğrafları Görme

1  [(] düğmesine basın.

2  2/1 düğmelerine basın.

• 2/1 düğmelerine basıp tutarsanız fotoğrafları peş peşe
görürsünüz.

• Önceki ya da sonraki fotoğraflara kontrol tekerleğini döndürerek
ya da ekranı yatay sürükleyerek te ulaşabilirsiniz.

• Fotoğrafları ileri geri aldıktan sonra, ekranın sol ya da sağ tarafına parmağınızla basıp, 
hafifçe kaydırarak ta önceki ve sonraki fotoğraflara erişebilirsiniz.

∫ Oynatma seçeneğinden çıkmak için
Tekrar [(] düğmesine ya da deklanşöre yarım 
basın.

2 :Önceki fotoğrafı görmek için
 1:Sonraki fotoğrafı görmek için

• Oynatma ekranı, [(] düğmesini basılı tutarken kameranın açma/kapama düğmesi [ON]'a
getirilerek te görüntülenir (kamera kapalıysa).

• [Kişisel] ([Lens/Diğerleri]) menüsünde [Merceği Geri Al] seçeneği [ON]'a ayarlı ise mercek
ve yatağı, çekim ekranının oynatma ekranına dönmesinden yaklaşık 15 sn sonra geri
toplanacaktır.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Kamera, JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

tarafından oluşturulan DCF (Design Rule for Camera File System) standardı ve Exif
(Exchangeable Image File Format) ile uyumludur.
Kamera sadece DCF standardıyla uyumlu fotoğrafları gösterebilir.

• Kamera, diğer cihazlarda düzgün olarak kaydedilen görüntüleri doğru gösteremeyebilir ve
kameranın fonksiyonları bu görüntüler için kullanılamayabilir.

1/981/981/981/98
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme
Videoları Görme
Kamera MP4 formatındaki videoları oynatmak üzere tasarlanmıştır.

[      ] simgesini seçin ve ardından oynatmak için 3 
düğmesine basın.
A Video kayıt süresi

• Oynatma başladıktan sonra geçen oynatma süresi
ekranda görünür.
Örneğin, 8 dakika 30 saniyelik süre [8m30s] olarak
görünür.

• Ekranın ortasındaki  [     ] simgesine dokunarak ta videoları izleyebilirsiniz.

∫ Video oynatma işlemleri

* 1/2 düğmelerine tekrar basarsanız ilri/gri alma hızı artar.

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı 

3 Oynat/Duraklat 4 Durdurma

2

Hızlı geri alma*

1

Hızlı ileri alma*

Kare kare geri alma
(duraklatılmışken)

Kare kare ileri alma 
(duraklatılmışken)

Sesi kısma Sesi açma 

• Videolar, kameranızı Leica Camera AG'nin ana sayfasında kaydettikten sonra
yüklenecek yazılımla bilgisayarınızdan da görülebilirler (>257).

12s12s12s12s
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme
1  Video oynatmayı duraklatmak için 3 düğmesine basın.
• Video duraklatıldığında, duraklatılan pozisyona ince ayar yapmak için

2/1 düğmelerine basın.

2  [MENU/SET]'e basın.
• Ayni işlem  simgesine dokunarak ta yapılabilir. 

Videodan fotoğraflar oluşturma

• Fotoğraflar [16:9]'luk en boy oranıyla ve [A] kalitesiyle kaydedilirler.
Çözünürlük oynattığınız videoya göre farklılaşacaktır.

[Kyt Kalitesi] [Fotoğraf Boyutu]
[4K] [M] (8M)

[FHD]/[HD] [S] (2M)

• Videodan elde edilen fotoğraf kalitesi normal fotoğraf kalitesine göre düşük olabilir.
• Videolardan elde edilen fotoğrafların oynatılması esnasında ekranda        simgesi görülür. 
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme
Kayıtları Görmenin Farklı Yolları

• Büyütülmüş ekranla normal ekran arasında geçiş için ekrana iki kere art arda dokunun.

Zoom kolu yardımıyla kayıtları görme

Zoom kolunu [T] yönüne doğru hareket ettirin. 
1k > 2k > 4k > 8k > 16k

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

s Ekranı büyütüp/küçültür

s Çimdik hareketi Ekranı küçük aşamalarla büyütüp/küçültür.

3/4/2/1 Sürükleme Büyütülen bölgeyi hareket ettirir (büyütülmüş ekranda iken)

s
Ayni büyütme ve zoom pozisyonunda önceki ya da 
sonraki görüntüye geçer (büyütülmüş ekranda iken).

2.0X2.0X2.0X2.0X
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme
Birden fazla kayıt görüntüleme (Çoklu Görüntüleme)

Zoom kolunu [W] yönüne doğru hareket ettirin.
1 ekran > 12 ekran > 30 ekran > Takvim görünümü
•

•

Önceki görüntü seçeneğine dönmek için zoom kolunu [T] (Tele)
yönünde hareket ettirin.
Aşağıdaki simgelere dokunarak ta oynatma ekranını
değiştirebilirsiniz.
– [ ]:   1 ekran
– [ ]: 12 ekran
– [ ]: 30 ekran

• Ekranı yukarı/aşağı sürükleyerek te oynatma kayıt listesini kaydırabilirsiniz.
• işaretli fotoğraflar görüntülenemezler.

∫ Normal oynatmaya dönmek için
Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
• Seçilen video ise kendiliğinden oynamaya başlayacaktır.

Fotoğrafların çekim tarihine göre görülmesi (Takvimden oynatma)
1   Takvim ekranına geçmek için zoom kolunu [W] (Geniş) yönüne hareket ettirin.

2   Çekim tarihini seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine ve sonra
da [MENU/SET]'e basın.
• Sadece seçilen tarihte çekilen görüntüler gelecektir.
• Takvim ekranına dönmek için zoom kolunu [W] (Geniş)

yönüne doğru hareket ettirin.
3   Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine, sonra
      da [MENU/SET]'e basın.

• Takvim ekranı ilk görüntülendiğinde, seçilen fotoğrafın çekim tarihi gösterim için seçilen tarih
olarak değerlendirilir.

• Ocak 2000 ile Aralık 2099 arasındaki takvimi görebilirsiniz..
• Kamerada tarih ayarlanmamışsa çekim tarihi 01.Ocak.2018 olarak ayarlanır.
• [Dünya saati] seçeneğinde gezi yapacağınız yeri ayarladıktan sonra fotoğrafları çekerseniz,

bu fotoğraflar takvim ekranında bu tarihe göre görünürler.

– [ CAL ]: Takvim ekranı görünümü

1/98

8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423

1

SUN SATFRITHUWEDTUEMON

3130

2018 12
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme
Fotoğraf Gruplarını Görme
Bir fotoğraf grubu birden çok fotoğraftan oluşur. Bu fotoğrafları grup halinde ya da tek 
tek görebilirsiniz.
• Fotoğrafları grup halinde düzeltebilir ya da silebilirsiniz.

(Örneğin, bir fotoğraf grubunu silecek olursanız o gruptaki tüm fotoğraflar silinir.)

[ ]:
[4K FOTO. Toplama Kaydı] ile eşanlı kaydedilen fotoğraf 
grubu. 
[ ]:
Basamaklı netleme ile çekilen fotoğraf grubu

    :
[Zaman Ayarlı Çekim] ile çekilen  fotoğraf grubu

          :
[Stop Motion Animsyn] ile çekilen fotoğraf grubu

• Saat ayarı yapılmadan çekilen fotoğraflar gruplandırılmayacaktır.
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9. Fotoğrafları Görme ve Düzeltme
∫ Gruptaki fotoğrafların ardışık olarak görülmesi 
3 düğmesine basın.
• Ayni işlemler          ,         ,         fotoğraf grupları simgelerine dokunarak ta 

yapılabilir.
• Grup halindeki fotoğraflar her seferinde bir tane görüntülendiklerinde, seçenekler gösterilir.

[S. Çkm Oynat] (ya da [Ardışık Oynatma]) seçiminden sonra aşağıdaki yöntemlerden birini
seçin:
[Birinci fotoğraftan itibaren]:
Fotoğraflar grubun birinci fotoğrafından itibaren art arda gösterilir.
[Mevcut fotoğraftan itibaren]:
Fotoğraflar ekrandaki mevcut fotoğraftan itibaren gösterilirler.

• Ardışık görüntüleme sırasındaki işlemler

∫ Grup fotoğraflarının teker teker oynatılması 
1   4 düğmesine basın.

• Ayni işlem          ,                  ya da         
simgelerine dokunarak ta yapılabilir. 

2   Görüntüleri değiştirmek için 2/1 düğmelerine basın.
• Normal oynatma ekranına dönmek için 4 düğmesine tekrar basın ya da

simgesine dokunun
• Gruptaki her fotoğrafa oynatılırken de normal fotoğraf gibi işlem yapılabilir (çoklu

görüntüleme, görüntüleme sırasında zoom ve görüntü silme,..gibi).

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı 

3
Ardışık oynatma 
/ Duraklatma 4 Durdur

2

Hızlı geriye alma

1

Hızlı ileriye alma

Geriye alma
(duraklatılmışken)

İleriye alma
(duraklatılmışken)
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9. Kayıtları Görme ve Düzeltme
Fotoğrafların Silinmesi
Silinen fotoğraflar geri alınamazlar.

∫ Tek bir fotoğrafı silmek için
1   Oynatma seçeneğinde, silmek istediğiniz
       fotoğrafı seçip           düğmesine basın.

• Ayni işlem  simgesine dokunarak ta yapılabilir. 

2    [Tek resim sil]'i seçmek için 3/4 düğmelerine,
      sonra da [MENU/SET]'e basın.

∫ Çoklu kayıt silme ya da Tüm kayıtları silmek için
• Fotoğraf grupları tek bir grup olarak işlenmişlerdir (seçilen fotoğraf grubundaki tüm fotoğraflar

silinecektir).
1    Oynatme seçiliyken           düğmesine basın.
2    [Çoklu sil] ya da [Tümünü sil]'i seçmek için        düğmelerine basın.

• [Tümünü sil]'i seçtikten sonra [Tüm Drclndirilmemişleri Sil]'i seçerseniz puanlama 
yapmadığınız tüm fotoğrafları silebilirsiniz.

([Çoklu sil] seçildiğinde)
3    3/4/2/1 düğmeleriyle silinecek fotoğrafları seçip

 [MENU/SET]'e basın (bu adımı tekrarlayın) 
A Silinmek için seçilen fotoğraf
• Seçimi iptal etmek için [MENU/SET]'e basın.

4    Silme işlemi için [DISP]'e basın

• Silinecek fotoğraf sayısına bağlı olarak, silme işlemi biraz zaman alabilir.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı

Menü Listesi

[Enstant. foto. modu] menüsü (>166) A

[Kayıt] menüsü (>166)

B

[Hareketli görüntü] menüsü (>179)

[Kişisel] menüsü (>180)

[Ayarlar] menüsü (>195)

[Menüm] menüsü (>204)

[Oynatma] menüsü (>205)

: [Enstant. foto. modu] (Akıllı çekim) menüsü

• [Enstant. foto. modu] (>57)
• [Elde Akıllı Gece Çekimi] (>59)

• [iHDR] (>59)

: [Kayıt] menüsü

• [Resim boyutu] (>167)
• [Kalite] (>168)
• [AFS/AFF/AFC] (>74)
• [Fotoğraf stili] (>169)
• [Filtre Ayarları] (>122)
• [Renk uzayı] (>171)
• [Ölçüm modu] (>171)
• [Vurgulama Gölgesi] (>172)
• [Akıllı dinamik] (>173)
• [A.çözünürlük] (>173)
• [Flaş] (>149)
• [Kır.göz.gidr.] (>173)
• [ISO Oto Üst Lmt (Fotoğraf)] (>174)
• [Min. enst. Hızı] (>174)
• [Uzun enstan.nr] (>174)

• [Kırınım Telafisi] (>175)
• [Optik sabitlm] (>139)
• [I.Zoom]  (>142)
• [D. zum] (>143)
• [Seri çekim hızı] (>98)
• [4K Fotoğraf] (>100)
• [Zamanlayıcı] (>115)
• [Zaman Ayarlı Çekim] (>133)
• [Stop Motion Animsyn] (>136)
• [Panorama Ayarları] (>119)
• [Sessiz mod] (>175)
• [Deklanşör Tipi] (>176)
• [Basamaklama] (>129)
• [HDR] (>177)
• [Çoklu pozlam.] (>178)
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Çözünürlük (piksel sayısı) arttıkça daha iyi hale gelen fotoğrafın ayrıntıları büyük boy 
baskılarda bile görünecektir.

[Resim boyutu]

> [Kayıt] > [Resim boyutu]

En boy oranı [4:3] [1:1] [16:9] [3:2]

[Resim boyutu]

[L] (17M)
4736k3552

[L] (12.5M)
3552k3552

[L] (15M)
5152k2904

[L] (16M)
4928k3288

[ M] (8.5M)
3360k2520

[ M] (6.5M)
2528k2528

[ M] (8M)
3840k2160

[ M] (8M)
3504k2336

[ S] (4M)
2368k1776

[ S] (3M)
1776k1776

[ S] (2M)
1920k1080

[ S] (4M)
2496k1664

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Resim boyutu] aşağıdaki durumlarda ayarlanamaz:

– [Panorama Çekim] yapılırken
– 4K Fotoğraf çekilirken
– Post fokus fonksiyonu ile çekim yapılırken

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Bu fonksiyon, dosya formatını JPEG veya RAW olarak seçmenize ve JPEG'i seçtiğinizde 
de sıkıştırma oranını belirlemenizi sağlar. RAW, Leica Camera AG'nin ana sayfasından 
kameranızı kaydettikten sonra kullanabileceğiniz yazılım aracılığı ile görüntülerin çekim 
sonrasında kapsamlı biçimde işlenmesi için özellikle uygundur(>257). JPEG'te ise düşük 
sıkıştırma oranından dolayı [A] ayarı, daha küçük dosya boyutu avantajı olan [›] 
ayarından daha yüksek görüntü kalitesi sağlar.
Çekilecek fotoğrafların sıkıştırma oranını ayarlayın.

Dosya formatı/sıkıştırma oranı ayarı ([Kalite]) 

> [Kayıt] > [Kalite]

Ayarlar Dosya formatı Ayarların açıklaması

[A]

JPEG

Görüntü kalitesine öncelik verilen durumlardaki JPEG formatı

[›]
JPEG görüntüsü için standart kalite.
Çözünürlüğü değiştirmeden çekim sayısını artırmada 
kullanışlıdır.

[ ]
RAWiJPEG RAW ve JPEG görüntü ([A] veya [›]) olarak eşanlı 

çekim yapabilirsiniz.[ ]

[ ] RAW Sadece RAW çekim yapabilirsiniz.

RAW Hakkında
RAW formatı, işlenmemiş görüntülerin veri biçimini ifade eder. RAW görüntülerin 
işlenmesi ve oynatılması kamera ya da bunun için üretilen yazılımla yapılmalıdır.
• [Oynatma] menüsünden [RAW İşleme] seçeneği ile RAW görüntüleri işleyebilirsiniz (>210).

•           ya da           ile çekilen bir görüntü silindiğinde hem RAW ve hem de JPEG 
görüntüler ayni anda silinecektir.     

•          ile çekilmiş bir görüntüyü oynattığınızda, çekim sırasındaki en boy oranına 
karşılık gelen gri bölgeler görünecektir.      

•  4K Fotoğraf ya da Post fokus fonksiyonuyla çekim yapılırken görüntü kalitesi [A] 
olarak sabitlenir

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Aşağıdaki durumlarda                        ya da            ayarı yapamazsınız:                       

– [Panorama Çekim] yapılırken

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Çekmek istediğiniz görüntüye uyan renk yorumlarını buradan seçebilirsiniz.

[Fotoğraf stili]

> [Kayıt] /        [Hareketli görüntü] > [Fotoğraf stili]

 [Standart] Standart ayardır.

 [Canlı] Yüksek doygunluk ve kontrastlı parlak efekt.

 [Doğal] Düşük kontrastlı yumuşak efekt.

 [Siyah Beyaz] Siyah beyaz fotoğraflar oluşturur.

 [Siyah Beyaz HC] Zengin tonlu ve canlı siyah vurgulu siyah beyaz fotoğraflar 
oluşturmak için. 

 [Siyah Beyaz HC+] Yüksek vurgu ve gölgeli dinamik etkiye sahip siyah beyaz 
fotoğraflar oluşturmak için.

 [Manzara] Canlı mavi gökyüzü ve yeşilleri olan sahnelere uygun 
etkiler yaratmak için.

 [Portre] Sağlıklı ve güzel cilt tonları veren portreler elde etmek için.

 [Özel] Önceden kaydedilmiş bir ayarı kullanmak için.

• Gelişmiş akıllı çekimde:
– Sadece [Standart] veya [Siyah Beyaz] ayarlanabilir.
– Kamera bir başka çekim tercihine geçtiğinde ya da kapatıldığında bu ayar [Standart] 

olarak sıfırlanacaktır.

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
∫ Görüntü parametrelerinin ayarı
• Gelişmiş akıllı çekimde bu ayarları yapamazsınız.
1   Fotoğraf stilini seçmek için 2/1 düğmelerine basın.
2   Tercihinizi seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da 
       ayar için 2/1 düğmelerine basın.

*1  [Renk tonu] sadece [Siyah Beyaz], [Siyah Beyaz HC] ya da [Siyah Beyaz HC+] 
      seçildiğinde görünür. Diğer durumlarda, [Doygunluk] görüntülenecektir.
*2  Sadece [Siyah Beyaz], [Siyah Beyaz HC] ya da [Siyah Beyaz HC+] seçildiğinde 
      görüntülenecektir. 
• Görüntü parametrelerinde ayarlama yapılmışsa, ekranda fotoğraf stili simgesinin üstünde 

[_] işareti görülür. 
3   [MENU/SET]'e basın.

∫ [Kişisel] menüsüne ayarların kaydedilmesi
"Görüntü parametrelerinin ayarı" adım 2'de [DISP] düğmesine basın.

 [Kontrast]
[r] Fotoğraftaki kontrastı artırır.
[s] Fotoğraftaki kontrastı azaltır.

 [Keskinlik]
[r] Fotoğraftaki ana çizgileri belirginleştirir.
[s] Fotoğraftaki ana çizgileri yumuşatır.

 [Kumlanm azl.]
[r] Gürültüyü azaltmak için gürültü azaltmayı artırır. 

Bu ayar çözünürlüğü bir parça düşürür.

[s] Daha net fotoğraf elde etmek için gürültü 
azaltma etkisini düşürür.

 [Doygunluk]*1
[r] Çok canlı renkler.
[s] Bastırılmış renkler.

 [Renk Tonu]*1
[r] Mavimsi bir ton katar.
[s] Sarımsı bir ton katar.

 [Filtre Efekti]*2

[Sarı]
Konunun kontrastını artırır (Efekt: Zayıf).
Net, mavi bir gökyüzü sağlar.

[Turuncu] Konunun kontrastını artırır (Efekt: Orta).
Koyu mavi bir gökyüzü sağlar.

[Kırmızı] Konunun kontrastını artırır (Efekt: Güçlü).
Çok daha koyu bir gökyüzü sağlar.

[Yeşil] Ten ve dudaklar doğal tonlarda görünür. 
Yeşil yapraklar çok daha parlak ve güzel görünür.

[Kapalı] —

 [Gren Efekti]*2

[Düşük]/
[Standart]/
[Yüksek]

Fotoğraftaki greni (taneciklenmeyi) ayarlar.

[Kapalı] —

DISP.カスタム登録

-5-5 00 +5+5 ±0

±0S

±0
±0

S
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 
Bu seçenek, çekilen görüntü bilgisayar ekranına ya da yazıcı gibi bir cihaza 
gönderilirken doğru renklerin yeniden oluşturulmasını sağlar.

Uygun çekim tercihleri: 
Üç farklı poz ölçüm yönteminden birini seçebilirsiniz.

• [Gren efekti] çekim ekranından kontrol edilemez.
• [Gren efekti] aşağıdaki durumlarda kontrol edilemez.

– Panorama Çekim seçeneğinde
– Video çekiminde
– 4K fotoğraf çekiminde
– Post Fokus fonksiyonu ile çekimde

[Renk Uzayı]

> [Kayıt] > [Renk Uzayı]

[sRGB] Renk uzayı sRGB'ye ayarlıdır.
Bilgisayarla ilişkili cihazlarda geniş olarak kullanılır.

[AdobeRGB]
Renk uzayı AdobeRGB'ye ayarlıdır.
sRGB'den daha geniş bir renk tonu aralığına sahip olduğu için 
profesyonel baskı gibi durumlarda çokça kullanılmaktadır.

• AdobeRGB ile çok ilgili değilseniz ayarı [sRGB] olarak yapın.
• Aşağıdaki durumlarda [sRGB] ayarına kendiliğinden geçilir:

– Video çekiminde
– 4K fotoğraf çekiminde
– Post Fokus fonksiyonu ile çekimde

[Ölçüm modu]

> [Kayıt] / [Hareketli görüntü] > [Ölçüm modu]
[Ölçüm modu] Ölçüm karakteristikleri Koşullar

[ ]
(Çoklu)

Fotoğraf karesinin farklı yerlerindeki 
parlaklık belirlenir. 
Pozlama, ana konu olması 
muhtemel yere göre yapılacaktır.

Normal kullanım.
(Parlaklıkta büyük farklılıklar olsa bile
ana konuların otomatik olarak doğru 
pozlanması olasılığı yüksektir.)

[ ]
(Merkez ağırlıklı)

Ölçüm duyarlılığı merkez ağırlıklı 
olup, çerçevede bunun dışında 
kalan kısımlar da dikkate alınırlar.

Konu merkezdeyken ya da kasten 
merkez dışı bir konu dikkate 
alındığında kullanın (konunun normal 
parlaklıkta olması kaydıyla).

[ ]
(Nokta)

[i]'nın merkezi (nokta ölçüm yeri) A Pozlamayı konunun çok küçük
kısımlarına göre yaparken kullanın
(bu parçaların normal parlaklıkta 
olmaları kaydıyla)

• Nokta ölçüm hedefi ekranın kenarında ise, ölçüm sonucu civardaki ışık durumundan
etkilenecektir.

MENU

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Ekranda sonuçları kontrol ederken, kontrol ettiğiniz fotoğraftaki ışıklı ve gölgeli yerleri 
ayarlayabilirsiniz.

1   Parlak kısımları ayarlarken kontrol halkasını, karanlık kısımları  
      ayarlarken de kontrol tekerleğini çevirin.

A Parlak kısım 
B Karanlık kısım
• Ayarlar grafik üzerinde sürükleme ile de yapılabilir.
• Tercih edilen bir ayarı kaydetmek için 3 düğmesine 

basıp ([Kişisel1] (    )/ [Kişisel2] (    )/ [Kişisel3] (    ) 
seçeneklerinden birini tercih edin.

2 [MENU/SET]'e basın.

[Vurgulama Gölgesi]

> [Kayıt] /         [Hareketli görüntü] > [Vurgulama Gölgesi]

 (Standart) Ayarlama yok

 (Kontrastı artır) Parlak kısımlar daha parlak, koyu kısımlar daha koyu.

 (Kontrastı azalt) Parlak kısımlar koyultulmuş ve karanlık kısımlar açılmış.

 (Karanlık kısımları aç) Karanlık kısımlar açılmıştır.

/ /  (Kişisel) Kayıtlı özel ayarlar uygulanabilir.

• Ekran görüntüsü, parlaklık ayar ekranında [DISP] düğmesine basılarak değiştirilebilir.

/ / /• Kamera kapatılınca,                       ile yapılan ayarlar varsayılana geri 
dönerler.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Vurgulama Gölgesi] aşağıdaki durumlarda ayarlanamaz:

– [Panorama Çekim] seçeneğinde
– [Filtre Ayarları] kullanılırken

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Bu fonksiyon, konu ile arka plan arasında anlamlı bir kontrast olduğunda gerçeğe çok 
daha yakın renkler elde etmek için pozlamayı ve kontrastı otomatik olarak ayarlar.

Ayarlanabileceği durumlar: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]

Uygun çekim tercihleri: 

Kameranın akıllı çözünürlük teknolojisini daha keskin ve net çekimler elde etmek için 
kullanabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durumlar: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]

Uygun çekim tercihleri: 

Kırmızı göz gidermeyi ([     ] ya da [      ]) ile birlikte flaş kullanırsanız kamera 
otomatik olarak kırmızı gözü belirleyip fotoğrafı düzeltir.

Ayarlanabileceği durumlar: [ON]/[OFF]

[Akıllı dinamik]

> [Kayıt] /         [Hareketli görüntü] > [Akıllı dinamik]

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Çekim koşullarına bağlı olarak telafi etkisi başarılı olamayabilir.
• [Akıllı dinamik] aşağıdaki durumlarda çalışmaz:

– [Panorama Çekim] seçeneğinde
– [HDR] ayarı [ON] ise

[A.çözünürlük]

> [Kayıt] /        [Hareketli görüntü] > [A.çözünürlük]

[Kır.göz gidr]

> [Kayıt] > [Kır.göz gidr]

• Bu seçenek [ON]'a ayarlanırsa simge [       ]'den [        ] haline dönüşecektir.
• Belli koşullar altında kırmızı göz düzeltilememektedir.

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

ISO duyarlılığının üst sınırını [AUTO] ya da [      ] seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durumlar: [AUTO]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12500]/[25000]

Uygun çekim tercihleri: 

ISO duyarlılığı [AUTO] ya da [      ] iken en düşük enstantane hızını ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durumlar: [AUTO]/[1/16000] to [1/1]

Uygun çekim tercihleri: 
Gece çekimi,..vb manzaralarda çok düşük enstantane kullanıldığında kamera otomatik 
olarak gürültüyü ortadan kaldırır. 

[ISO Oto Üst Lmt (Fotoğraf)]

> [Kayıt] > [ISO Oto Üst Lmt (Fotoğraf)]

[Min. enst. Hızı]

> [Kayıt] > [Min. enst. Hızı]

• Doğru pozlamanın elde edilemediği durumlarda enstantane ayarlanandan daha düşük 
olabilir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Çekim koşullarına bağlı olarak istenen telafi değerleri etkisi elde edilemeyebilir .
• [Min. enst.hızı] aşağıdaki durumda ayarlanamaz:
– [Panorama Çekim] seçeneğinde

[Uzun enstan.nr]

• [Uzun enstantane ses* azaltması devam ediyor] mesajı sinyal işleme için kullanılan 
enstantane değeri kadar bir süre ekranda kalır (*: gürültü/parazit)

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– Video çekiminde
– 4K Fotoğraf çekiminde
– Post Fokus fonksiyonu ile çekimde
– [Panorama Çekim] seçeneğinde
– Elektronik deklanşör seçiliyken

MENU

MENU

      MENU   >          [Kayıt] > [Uzun enstan.nr] 
Ayarlanabileceği durumlar: [ON]/[OFF]
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Kamera, kısık diyafram (yüksek rakamlı değerler) kullanıldığında kırınımın sebep olduğu 
bulanıklıkları düzeltmek suretiyle çözünürlüğü artırır.

Ayarlanabileceği durumlar: [AUTO]/[OFF]

Uygun çekim tercihleri: 

Bu fonksiyon sesleri keser ve ayni anda flaşın devreye girmesini önler.

Ayarlanabileceği durumlar: [ON]/[OFF]
• Hoparlörden gelen ses kapanacak ve flaş ile AF yardım lambası da devre dışı 

kalacaktır.
Aşağıdaki ayarlar sabittir.
– [Flaş]: [Œ] ([Flaş devre dışı])
– [Deklanşör tipi]: [ESHTR]
– [AF Yardım Işığı]: [OFF] (Kapalı)
– [Bip sesi yüksekliği]: [s] (OFF - Kapalı)
– [Deklanşör Sesi]:[    ]: [OFF] (Kapalı)

[Kırınım Telafisi]

> [Kayıt] /        [Hareketli görüntü] > [Kırınım telafisi]

• Yüksek ISO duyarlığı ile birlikte gürültü artabilir.

[Sessiz mod]

> [Kayıt] > [Sessiz mod]

• [ON]'a ayarlı olsa bile aşağıdaki fonksiyon ışıkları yanıp söner:
– Kablosuz bağlantı ışığı
– Otomatik zamanlayıcı ışığı

• Diyafram ayarı gibi kameranın çalışma sesleri kapatılmaz.
• Bu fonksiyonu kullanırken konunun gizliliğine, yani kişilik hakları,..vb özel önem 

verdiğinizden emin olun. Kendi sorumluğunuzu alarak kullanın.

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Fotoğraf çekerken mekanik ve elektronik olmak üzere iki deklanşör tipinden birini 
kullanabilirsiniz.

*1 Sadece manuel (elle) pozlamada geçerlidir.
*2 [ISO3200]'e kadar ISO duyarlılığı. Ayar [ISO3200]'den yüksek olduğunda enstantane hızı  
    1sn'den yüksek olacaktır.
*3 Elektronik deklanşör sesi ayarları [Deklanşör sesi] ve [Deklanşör tonu]'ndan ayarlanabilir.

[Deklanşör Tipi]

> [Kayıt] > [Deklanşör tipi]

[AUTO]

Çekim koşulları ve enstantane hızına bağlı olarak deklanşör tipini 
otomatik olarak değiştirir.
• Çekim sırasında, flaş,..vb ile ilgili daha az kısıtlamaya sahip 

olduğundan mekanik deklanşör seçeneği elektronik deklanşöre 
göre daha önceliklidir. 

[MSHTR] Fotoğrafları mekanik deklanşör seçeneği ile çeker.

[ESHTR] Fotoğrafları elektronik deklanşör seçeneği ile çeker.

Mekanik deklanşör Elektronik deklanşör fonksiyonu

Flaş ± —

Enstantane Hızı [T] (Time)*1  1/60sn - 1/4000sn 1sn*2 - 1/16000sn

Deklanşör sesi
Mekanik deklanşör sesi

i

Elektronik deklanşör sesi*3
Elektronik deklanşör sesi*3

• Elektronik deklanşör seçeneği çekim sırasındaki titreşimlerin neden olduğu zararlardan 
korunmanızı sağlar.

• Ekranda       simgesi görüldüğünde, fotoğraflar elektronik deklanşör ile çekilir. 
• Hareketli bir konunun çekiminde [ESHTR] ayarlıysa görüntüde bozulmalar olabilir.
• [ESHTR] ayarlıyken floresan ya da LED aydınlatmalı ortamlardaki çekimlerde yatay 

şeritler görülebilir. Enstantane hızı düşürülerek yatay şeritler azaltılabilir. 
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Kamera, geniş bir aralıktaki parlaklık ayarlarıyla üç farklı fotoğraf çekip bunları tek bir 
fotoğrafta birleştirir. Bu fotoğrafı (HDR fotoğraf) oluştururken çekilen fotoğraflar 
kaydedilmezler.
Birleştirilen HDR fotoğraf JPEG formatında kaydedilir.

Ayarlanabileceği durumlar: [ON]/[OFF]/[SET] 

∫ Ayarların değiştirilmesi

[HDR]

> [Kayıt] > [HDR]

[Dinamik sınır]

[AUTO]:   Pozlama aralığını parlak ve karanlık bölgeler arasındaki  
  farklara göre otomatik ayarlar.

[n1 EV]/[n2 EV]/[n3 EV]:
Pozlamayı seçilen pozlama parametrelerine 
göre ayarlar.

[Otomatik Hizala]

[ON]: Görüntülerde hatalı yerleşime neden olabilecek sarsıntı 
ve diğer sorunları otomatik olarak telafi eder. 
Elde çekim yapılırken kullanılması önerilir.

[OFF]:     Görüntüdeki hatalı yerleşim telafi edilmez.
Üçayakla çekim yapılırken kullanılması önerilir.

• Deklanşöre bastıktan sonra seri çekimler esnasında kamerayı hareket ettirmeyin.
• Fotoğrafların birleştirilmesi tamamlanana kadar bir sonraki çekime geçemezsiniz.
• Hareketli bir konu doğal olmayan bulanıklıklar içerebilir.
• [Otomatik Hizala] tercihi [ON] ise görüntü boyutu küçülür.
• Flaş, [Œ] ([Flaş devre dışı]) olarak sabit ayarlıdır.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Video çekimi sırasında çekilen fotoğraflarda [HDR] kullanılamaz.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– 4K fotoğraf çekiminde
– Post Fokus fonksiyonu ile çekimde
– Sürekli çekim yapılırken
– [Panorama Çekim] seçeneğinde
– Basamaklama fonksiyonu ile çekim yapılırken
– [Kalite] seçeneği ya da         'a ayarlıysa
– [Zaman Ayarlı Çekim] yapılırken
– [Stop Motion Animsyn] kullanılırken (sadece [Otomatik Çekim] ayarlı ise)
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

Çeşitli pozlamalarla üst üste çekim yaparak (dörde kadar) fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

1    [Başlat]'ı seçmek için 3/4 düğmelerini kullanın ve 
        ardından [MENU/SET]'e basın.
2    Kompozisyona karar vererek ilk fotoğrafınızı çekin

• Fotoğrafı çektikten sonra, bir sonraki fotoğrafı çekmek 
üzere deklanşöre yarım basın.

• Aşağıdaki işlemlerle ilgili seçiminiz için 3/4 düğmelerini 
kullanın ve ardından [MENU/SET]'e basın.

3    İkinci, üçüncü ve dördüncü pozları çekin.
• Çekilen fotoğrafları kaydetmek ve çoklu pozlamayı bitirmek için,  [ / ] / ([Fn3])'e 

basın.
4    [Çıkış]'ı seçmek için 3/4 düğmelerine ve ardından 
        [MENU/SET]'e basın.

• Çekimi bitirmek için deklanşöre yarım da basabilirsiniz.

∫ Ayarları değiştirme

[Çoklu pozlam.]

> [Kayıt] > [Çoklu pozlam.]

– [Snraki]:
– [Tekrar]:
– [Çıkış]:

Bir sonraki fotoğrafı çekmek için.
İlk fotoğrafa döner.
Birinci fotoğrafı kaydeder ve çoklu 
çekimi bitirir.

[Oto kazanç]
[OFF]'u seçerseniz, tüm fotoğraflar çekildikleri poz ayarlarıyla üst üste 
kaydedilirler. Konu bunu gerektiriyorsa tercih bu şekilde yapılmalıdır.

[Üst üste bindir]
[ON]'u seçerseniz, çoklu pozlamayı önceden çekilen fotoğraflara da 
uygulayabilirsiniz. [Başlat]'ı seçtikten sonra karttaki görüntüler gelecektir. 
RAW görüntülerden birini seçip, kayda devam için [MENU/SET]'e basın.

• İkinci ve sonraki fotoğrafları çekerken zoom'u kullanamazsınız.
• Çekilen fotoğraflara ait çekim bilgisi son çekilen fotoğrafın bilgisidir.
• Bu kamerada [Üst üste bindir] seçeneğini sadece RAW görüntülerde uygulayabilirsiniz.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– [Filtre Ayarları] kullanılırken
– [Panorama Çekim] seçeneğinde
– [Zaman Ayarlı Çekim] yapılırken
– [Stop Motion Animsyn] kullanılırken
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Uygun çekim tercihleri: 

ISO; [AUTO] ya da [     ] olarak ayarlıysa ISO duyarlılığının üst limitini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durumlar: [AUTO]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]

Uygun çekim tercihleri: 

Ses kaydı sırasında rüzgar sesi geliyorsa, bunu etkili bir şekilde azaltmak için [Rüzgar 
Gürül. Giderici]'yi kullanabilirsiniz.

Ayarlanabileceği durumlar: [HIGH]/[STANDARD]/[OFF]
• [HIGH], güçlü bir rüzgarın varlığında pes sesleri olabilecek en düşük düzeye getirerek rüzgar 

sesini etkili biçimde engeller.
• [STANDARD], ses kalitesini bozmadan sadece rüzgar sesini belirleyip azaltır.
• Çekim koşullarına bağlı olarak tüm etkiyi duymayabilirsiniz.

: [Hareketli görüntü] menüsü

• [Kyt kalitesi] (>154)
• [AFS/AFF/AFC] (>74)
• [Sürekli AF] (>155)
• [Fotoğraf stili] (>169)
• [Filtre Ayarları] (>122)
• [Ölçüm modu] (>171)
• [Vurgulama Gölgesi] 

(>172)
• [Akıllı dinamik] (>173)
• [A.çözünürlük] (>173)

• [ISO Oto Üst Lmt (Video)] (>179)
• [Kırınım Telafisi] (>175)
• [Optiksabitlm] (>139)
• [I.Zoom]  (>142)
• [D. zum] (>143)
• [Kayıtta Resim Modu] (>156)
• [Ses Kaydı Seviye Gstrgesi.] (>157)
• [Ses Kaydı Seviye Ayarı] (>157)
• [Rüzgar Gürül. Giderici] (>179)

[ISO Oto Üst Lmt (Video)]

> [Hareketli görüntü] > [ISO Oto Üst Lmt (Video)]

[Rüzgar Gürül. Giderici]

> [Hareketli görüntü] > [Rüzgar Gürül. Giderici]
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
: [Kişisel] menüsü

[Pozlama]
• [ISO artışları] (>181)
• [Gelişmiş ISO] (>181)
• [Exposure Comp. Reset] (>181)

[Odak / Deklanşör]
• [AF/AE Kilidi] (>89)
• [AF/AE Kilitli] (>181)
• [Deklanşör af] (>181)
• [Yarım deklanşör] (>181)
• [Hızlı AF] (>181)
• [AF Göz Sensörü] (>182)
• [Nokta AF Ayarı] (>182)
• [AF yardm ışığı] (>182)
• [Dirkt odak alanı] (>182)
• [Fokus/Dekl. önceliği] (>183)
• [Dikey/Yatay İçin Odk. Dğş.] (>183)
• [Döngü Hrketi Odk. Karesi] (>183)
• [AF Alanı Ekranı] (>183)
• [AF. MF] (>184)
• [MF halkası] (>184)
• [MF Assist Display] (>184)

[İşlem]
• [Fn tuş ayarı] (>49)
• [Q.MENU] (>185)
• [A düğme geçişi] (>185)
• [Kontrol Halkası] (>54)
• [İşlem Kilidi Ayarı] (>185)
• [Video düğmesi] (>185)
• [Dokunm. ayari] (>185)
• [Ayar kılavuzu] (>186)
• [Zoom Kolu] (>186)

[Monitör / Ekran]
• [Oto izleme] (>186)
• [Siyh. Bey. Canlı Görntü] (>187)
• [Kontrast ön izle.] (>187)
• [Live View Güçlendirme] (>187)
• [Kous Vurgusu] (>188)
• [Histogram] (>188)
• [Kılavuz çizg] (>189)
• [Merkez İşaretleyici] (>189)
• [Parlama göst.] (>189)
• [Zebra Deseni] (>190)
• [Pozmetre] (>190)
• [MF Kılavuzu] (>190)
• [EVF/Mon. Görüntüleme Ayarı] (>40)
• [Monitor ekran türü] (>191)
• [Kayıt alanı]  (>191)
• [Kalan gösterimi] (>191)

[Lens / Diğerleri]
• [Merc. Kon. Devam Et] (>191)
• [Merceği Geri Al] (>191)
• [Zamanlyc Oto Bşlt Kpl] (>191)
• [Yüz tanımlama] (>192)
• [Profil Ayarı] (>194)
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
ISO duyarlılığını ayarlarken kullanılan basamakların değiştirilmesine olanak sağlar. 
Ayarlanabileceği durumlar: [1/3 EV]/[1 EV]

ISO duyarlılığının en düşük değeri olan [ISO100] olarak ayarlanmasına olanak sağlar.

Çekim tercihini değiştirdiğinizde ya da kamerayı kapattığınızda fonksiyon düğmesiyle 
ayarladığınız pozlama telafisi değerinin sıfırlanmasına olanak sağlar.

[ON] seçildiğinde, [AE/AF]'ye bastıktan sonra bıraksanız bile netleme ve pozlama ayarları 
kilitli kalır .
Kilidi açmak için [AE/AF]'ye tekrar basın.

Deklanşöre yarım basıldığında netlik ayarının otomatik olarak başlayıp başlamayacağını 
belirler.

Bu seçenek etkinse, deklanşöre yarım basıldığında çekim yapılacaktır.

Deklanşöre basıldığında daha hızlı netleme yapılmasını sağlar.

> [Kişisel] > [Pozlama]

[ISO artışları]

[Gelişmiş ISO]

[Pozlama telafisi sıfırlm.]

> [Kişisel] >        [Odak / Deklanşör]

[AF/AE Kilitli]

[Deklanşör af]

[Yarım deklanşör]

[Hızlı AF]

• Pil, olması gerekenden daha hızlı biter.

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Ön izleme seçeneğinde
– Düşük ışık koşullarında
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Bu seçenek etkinse, göz sensörünün vizörün kullanımda olduğunu algılaması 
halinde kamera otomatik olarak netleme yapmaya başlar .

Otomatik netleme [     ] seçeneğine ayarlı olduğunda görünen büyütülmüş ekran 
ayarlarını değiştirmeye olanak sağlar.

Bu seçenek etkinken, karanlık bir ortamda yapılan çekimde deklanşöre yarım 
basıldığında kolay netleme yapılabilmesi için AF yardım ışığı yanar.

Bu seçenek, çekim sırasında imleç düğmelerini kullanarak MF yardımının ya da 
AF alanının hareketini sağlar. 

[AF Göz Sensörü]

• [AF Göz Sensörü] loş ortamlarda çalışmayabilir.

[Nokta AF Ayarı]

[Nokta AF süresi] Deklanşöre yarım basıldığında büyütülmüş ekranın görünme 
süresini ayarlar.

[Nokta AF Görüntüle] Büyütülmüş ekranın görünüm seçeneğini ayarlar (pencere ekran / 
tam ekran)

[AF yardım ışığı]

• AF yardım ışığı için en uygun aralık 1,5m (5 feet)'dir.
• [AF yardım ışığı] aşağıdaki durumda [OFF] (KAPALI) duruma geçer:
– [Sessiz mod] seçeneği [ON]'a ayarlı ise

[Dirkt odak alanı]

• İmleç düğmeleri yardımıyla aşağıdaki pozisyonları hareket ettirebilirsiniz.
–                               seçildiğinde : AF alanı
– seçildiğinde : izleme kilidi açık
– seçildiğinde : büyütülmüş bölge

• Beyaz dengesi ve ISO duyarlılığı gibi imleç düğmelerine atanmış fonksiyonları ayarlamak
için Hızlı menü (>47) ya da fonksiyon düğmelerini (>49) kullanın.

• [Dirkt odak alanı] aşağıdaki durumda [OFF](KAPALI) duruma geçer:
– [Filtre Ayarları] kullanılırken
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Otomatik netleme sırasında önceliğin netlemeye mi yoksa çekime mi verileceğini 
seçme olanağı sağlar.
• Farklı otomatik netleme ayarlarına ([AFS/AFF], [AFC]) farklı ayarlar uygulanabilir.

Bu seçenek, kameranın yatay ve dikey tutulması durumunda netleme ayarlarını ayrı ayrı 
kaydetmeye yarar.

AF alanı veya MF yardımı ile ekranda görüntüleme konumunu ayarlarken, ekranın bir 
kenarından diğerine doğrudan atlamaya olanak sağlar.

Otomatik netleme        (49-alan) ya da         (Kişisel Çoklu) gibi bir seçeneğe ayarlıysa 
AF alanı görüntüleme ayarının değiştirilmesine olanak sağlar.

[Fokus / Dekl. önceliği]

[FOCUS] Konuya netleme yapılamıyorsa çekim yapılmaz.

[BALANCE] Netleme ile deklanşöre basma zamanı arasındaki denge kontrol 
edilerek çekim yapılır.

[RELEASE] Konuya netleme yapılamasa bile çekim yapılır.

[Dikey/Yatay İçin Odak Dğş.]

[ON]

Yatay ve dikey tutmayı ayrı pozisyon 
olarak hafızaya alır (sol ve sağ olarak iki 
dikey tutuş mümkündür).
• Aşağıdaki son belirtilen pozisyonlar hafızaya 

alınacaktır.
– Son AF alanı pozisyonu (               ya da        kullanılmışsa)
– Son MF yardımı ekran pozisyonu

[OFF] Yatay ve dikey yönlerin her ikisi için de ayni ayarı yapar.

[Döngü Hrketi Odk. Karesi]

[AF Alanı Ekranı]

[ON]
Çekim ekranında AF alanlarını görüntüler.
• Tanımlı AF alan ayarı        (49-alan)'a veya [Kişisel Çoklu]'da                      

ya da         'e uygulanmışsa AF alanları görüntülenmez.

[OFF] AF alanları kullanmaya başlandıktan sonra sadece birkaç saniye çekim 
ekranında görünürler. 

• [ON]'a ayarlı olsa bile ayni işlem aşağıdaki durumlarda [OFF](KAPALI) olarak uygulanır:
– Video çekiminde
– 4K fotoğraf çekiminde
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Bu seçenek etkinse, AF kilidi sırasında (aşağıdaki koşullar sağlandığında) netlemede elle 
ayar yapabilirsiniz.

– [Kayıt] menüsünde [AFS/AFF/AFC] seçeneği [AFS]'ye ayarlıysa ve deklanşör yarım 
basılıysa

– [AE/AF]  düğmesine basıldığında

"MF Yardımı" 'nın (büyütülmüş ekran) görüntüleme yöntemini belirlemeye olanak sağlar.

MF yardımının (büyütülmüş ekran) pencere şeklinde mi yoksa tam ekran şeklinde mi 
olacağını ayarlamak içindir.

[AF . MF]

[MF halkası] (MF Yardımı)

[ ] Kontrol halkasını çevirdiğinizde ya da         (   ) düğmesine bastığınızda ekran büyür.

[ ] Kontrol halkasını çevirdiğinizde ekran büyür.

[ ]
[OFF] Ekran büyütülmez.

• MF Yardımı aşağıdaki durumlarda görünmez:
– Video çekiminde
– [4K Ön Seri Çekim] yapılırken
– Dijital zoom ([D. zum]) kullanırken

[MF Halk. Görüntl.]

        (   ) düğmesine bastığınızda ekran büyür.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Burada [CUSTOM]'ı seçerseniz Hızlı Menü ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz (>48).

[A] düğmesinin çalışma yönteminin değiştirilmesine olanak sağlar.

İşlem kilidi, [Kişisel]([İşlem]) menüsünün [Fn tuş ayarı]'nda (>49) ayarlandığında hangi 
kontrol fonksiyonlarının devre dışı kalacağını ayarlamak içindir.

Video düğmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Dokunmatik işlemleri etkinleştirir/devre dışı bırakır.

> [Kişisel] >  [İşlem]

[Q.MENU]

[A düğme geçişi]

[Tek basım] [A]'ya bastığınızda akıllı çekim ile akıllı çekimden çıkıldığında 
etkinleşecek diğer çekim tercihi (P/A/S/M) arasında geçişi sağlar.

[Bas ve tut] Kısa bir süre parmağınızı [A]'da basılı tuttuğunuzda akıllı çekim ile akıllı 
çekimden çıkıldığında etkinleşecek diğer çekim tercihi arasında geçişi sağlar.

[İşlem Kilidi Ayarı]

[İmleç] İmleç ve [MENU/SET] düğmelerinin fonksiyonlarını devre dışı bırakır.

[Dokunmatik ekran] Ekrandaki dokunmatik fonksiyonları devre dışı bırakır.

[Çevirme] Kontrol tekerleği ve kontrol halkasının fonksiyonlarını devre dışı bırakır.

[Video düğmesi]

[Dokunm. ayari]

[Dokunmatik ekran] Tüm dokunmatik işlemler.

[Dokunmatik sekme] Ekranın sağındaki      gibi sekme işlemleri 

[Dokunmatik AF]
Üzerine dokunduğunuz konuya netleme (AF) ya da netleme ve parlaklık 
ayarı ([AF+AE]) yapar (>85).

[Dokunmatik 
Kumanda AF]

Vizör kullanılırken ekrana dokunarak AF alanının yerini değiştirir
(>84).
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Çekim tercihleri değiştirilirken işlem kılavuzunun 
görülmesini/görülmemesini sağlar.

Zoom kolu ile hangi zoom işleminin yapılacağını seçmek içindir.

Bu öğe, bir fotoğrafın (fotoğrafların) çekildikten hemen sonra nasıl görüntüleneceğini 
(görüntüleneceklerini) seçmek içindir. .

[Ayar kılavuzu]

[Zoom Kolu]

(Zoom) Normal zoom işlemini uygulamak için.

(Kademeli Zoom)

Zoom kolunun her hareketinde önceden 
ayarlanmış odak uzaklıklarından birine 
atlanır.
• Video çekiminde ya da [4K Ön Seri 

Çekim]'de çalışmaz.
A   Netleme aralığı
B Mevcut zoom pozisyonu

> [Kişisel] > [Monitör / Ekran]

[Oto izleme]

[Devam Süresi 
(foto)]

Fotoğraf çekildikten sonra kaydedilen görüntülerin ekrandaki gösterim 
süresini ayarlar.

[Devam Süresi 
(4K Fotoğraf)]

4K fotoğraflar çekildikten sonra kaydedilen görüntülerin 
görüntülenip/görüntülenmeyeceğini ayarlar.

[Devam Süresi 
(Post fokus)]

Post fokus fonksiyonu ile çekildikten sonra kaydedilen görüntülerin
görüntülenip/görüntülenmeyeceğini ayarlar.

[Oynatma İşlemi 
Önceliği]

Oto izleme sırasında oynatılan görüntünün değiştirilmesine ya da 
silinmesine olanak sağlar.

• [Devam Süresi (foto)] seçeneği [HOLD]'a ayarlıysa deklanşöre yarım basılana kadar görüntü 
ekranda kalır. [Oynatma İşlemi Önceliği], [ON](AÇIK)'a sabitlenecektir.

• [Fotoğraf stili]'nde [Gren Efekti] seçilmişse [Zaman Ayarlı Çekim] ve [Stop Motion Animsyn] 
çekimlerinde [Oto izleme] görüntülenmez.

9898980
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Çekim ekranını siyah beyaz olarak seçmenize olanak sağlar. 
Elle netlemeye uygundur..

Manuel (elle) çekim tercihinde diyafram ve enstantane etkisinin çekim ekranından 
kontrolunu sağlar. 

Bu seçenek etkinleştirildiğinde ekran görüntüsü, düşük ışıklı ortam,.. gibi yerlerde 
çekim yaparken kompozisyonun daha kolay kontrol edilmesi için ekranı daha aydınlık 
hale getirir. Ekranın parlaklığı çekilen görüntüden daha parlak olabilir, dolayısıyla 
parazitler fark edilir hale gelebilirler.

[Siyh. Bey. Canlı Görntü]

• Çekilen görüntülerin rengi bundan etkilenmeyecektir. 

[Kontrast ön izle.] (Sürekli Ön İzleme)

• Flaş kullanırken bu fonksiyon çalışmaz.

[Live View Güçlendirme]

• [SET] seçildiğinde ekranı görüntülemek için [Live View Güçlendirme] kullanan çekim tercihi 
seçeneğini değiştirebilirsiniz. 

• Parazit, çekilen görüntünün ekrandaki halinden daha belirgin olabilir.

• [Live View Güçlendirme] seçeneği aşağıdaki durumlarda çalışmaz :
– Pozlama ayarlanırken (örneğin, deklanşör yarım basılıyken)
– Video ya da 4K fotoğraf çekiminde
– [Filtre Ayarları] kullanılırken
– [Kontrast ön izle.] (Sürekli Ön İzleme) kullanılırken
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Bu seçenekte, elle netleme esnasında netlenen kısımların kenarlarının renkli olarak 
vurgulanması sağlanır.
• [SET]'teki [Algılama Seviyesi] [HIGH] olarak seçildiğinde vurgulanacak kısımlar azaltılarak 

daha hassas bir netlik ayarı elde edilmesi sağlanır.
• [Algılama Seviyesi] ayarının değişimi [Görüntüleme Rengi] ayarını aşağıdaki gibi değiştirir.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde histogram görünür.
3/4/2/1 düğmelerine basarak pozisyonunu değiştirebilirsiniz .

[Fokus Vurgusu]

[Algılama Seviyesi] [HIGH] (YÜKSEK) [LOW] (DÜŞÜK)

[Görüntüleme Rengi]

[ ] (Açık mavi) [ ] (Mavi)

[ ] (Sarı) [ ] (Turuncu)

[ ] (Sarı-yeşil) [ ] (Yeşil)

[ ] (Pembe) [ ] (Kırmızı)

[ ] (Beyaz) [ ] (Gri)

•        içindeki [        ] simgesine her dokunduğunuzda fokus vurgusu sırasıyla            
[Algılama Seviyesi: [LOW]                  [Algılama Seviyesi: [HIGH]      [OFF] olarak değişir.

• [Live View Güçlendirme] devredeyken [Fokus Vurgusu] kullanılamaz.
• [Filtre Ayarları]'nda [Pürüzlü Siyah Beyaz] seçiliyse [Fokus Vurgusu] çalışmaz.

[Histogram]

• Çekim ekranına doğrudan dokunarak ta bu işlem yapılabilir.
• Histogram, yatay eksende parlaklığı (siyahtan beyaza doğru), düşey eksende ise 
bu parlaklık düzeylerindeki piksel sayısını gösteren bir grafiktir.

• Fotoğrafın pozlandırılmasının kolayca kontrolunu sağlar.
A  Daha karanlık (siyah)
B Daha parlak (beyaz)

• Çekilen fotoğraf ile histogram aşağıdaki koşullar altında birbirleriyle 
uyuşmazlarsa histogram turuncu olarak görünür.
– Pozlama telafisi kullanılırken
– Flaş etkinse
– Işığın az olması gibi durumlarda doğru pozlama elde edilememişse.

• Histogram, çekim tercihlerinde yaklaşık sonuçlar verir.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Fotoğraf çekerken kılavuz çizgilerinin seçilebileceği alternatiflerin görüntülenmesini sağlar. 
        seçildiğinde 3/4/2/1 düğmelerine basarak çizgilerin pozisyonu değiştirilebilir.
• Pozisyonu çekim ekranında, kılavuz çizgilerinin üzerinde bulunan       simgesine dokunarak ta 
  değiştirebilirsiniz.
• Panoramik çekimde kılavuz çizgileri görüntülenmez. 

Etkinleştirildiğinde, çekim ekranının merkezi [+] işaretiyle gösterilecektir.

Etkinleştirildiğinde, aşırı pozlanmış bölgeler [Oto izleme] ya da 
oynatma sırasında siyah beyaz olarak yanıp sönerler.

[Kılavuz çizg]

[Merkez İşaretleyici]

[Parlama göst.]

• Aşırı pozlama belirlendiğinde, histogram yardımıyla negatif bir pozlama telafisi ayarlamanız 
ve fotoğrafı yeniden çekmeniz önerilir. Sonuç, tercihinize daha uyan bir fotoğraf olabilir.

• [Parlama göst.] aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
– 4K fotoğraf oynatmada
– Post Fokus fonksiyonu ile çekilen görüntüleri oynatmada
– Birden fazla kayıt görme sırasında
– Takvimden oynatma sırasında
– Zoom kolu yardımıyla kayıtları görmede
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Konunun parlak kısımlarının tamamen beyaz olduğu, aşırı pozlanmış bölümlerinin zebra 
deseni ile görüntülenmesini sağlar.

Zebra deseni ile gösterilecek parlaklık düzeyini ayarlamak için [SET]'i seçin.

Bu seçenekle, pozlama ayar dengesini görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Bu seçeneği etkinleştirip netlemeyi elle 
yaparsanız,netlemenin doğru yapılma yönünü kontrol 
etmenize yarayan bir MF kılavuzu ekranda görünür.
A ¶ (sonsuz)'a yakın olan kısım

[Zebra Deseni]

[ZEBRA1] [ZEBRA2]

• [%50 ile [%105] arasındaki parlaklık değerlerini seçebilirsiniz. [Zebra 2]'de [OFF](KAPALI) 'u 
da seçebilirsiniz. [%100] ile [%105]'i seçerseniz, sadece tamamıyla aşırı pozlanmış alanlar 
zebra deseniyle gösterilirler. Değer küçüldükçe, zebra deseni ile gösterilecek parlaklık aralığı 
genişler.

• Tamamıyla aşırı pozlanmış alanlar söz konusuysa, histogramdan yardım alarak negatif 
pozlama telafisiyle çekim yapmanız önerilir.

• Gördüğünüz zebra desenleri kayda girmez.
• [Kişisel]([İşlem]) menüsündeki [Fn tuş ayarı]'na [Zebra Deseni]'ni atarsanız, atamayı 

yaptığınız fonksiyon düğmesine her bastığınızda zebra deseni aşağıdaki gibi değişir:
[Zebra 1 80%] > [Zebra 2 100%] > [Zebra KAPALI].
[Zebra 2]'yi [OFF]'a alırsanız ([SET] seçeneğinden), sıra [Zebra 1 80%]      [Zebra KAPALI] 
olarak değişir.

[Pozmetre]

• Program kaydırma uygularken, diyafram ve enstantaneyi 
ayarlarken, pozlama ayar dengesinin görünmesi için [ON]'u 
seçin

• Uygun olmayan ayarlar aralık içinde kırmızı görünür.
• Pozlama ayar dengesi görünmediğinde [DISP]'e basarak ekran 

görüntü bilgisini değiştirin.
• Yaklaşık 4 sn boyunca hiçbir işlem yapılmazsa pozlama ayar 

dengesi kaybolur.

[MF kılavuzu]

200060602.82.8 989898

SSSSSS
FF

250 125 60 30 15
2.82.0 4.0 5.6
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Bu fonksiyon çekim bilgi ekranını görüntülemek içindir (>40, 267).

Etkinleştirildiğinde, video ve fotoğraf çekimi sırasında kapsama alanı değişir.

Etkinleştirildiğinde, çekilebilecek fotoğraf sayısı ile kalan çekim süresi arasında ekranda 
geçiş yapılacaktır.

Bu seçenek etkinleştiğinde, zoom ve netleme pozisyonları kamerayı kapatıp açtığınızda 
kaldığı yere geri döner.

Bu seçenek etkinleştiğinde, mercek ve yatağı, oynatma ekranına geçtikten kısa bir süre 
sonra kapalı durum pozisyonuna döner.

Kamera kapatıldığında zamanlayıcıyı iptal edecek şekilde ayarlar.

[Monitör ekran türü]

[Kayıt alanı]

Çekim bölgesini fotoğraf kapsama alanına göre görüntüler.

Çekim bölgesini video kapsama alanına göre görüntüler.

• Belirtilen çekim alanı yaklaşıktır.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• 4K Fotoğraf ya da Post Fokus fonksiyonu ile çekim yapılırken [Kayıt alanı];         olur.

[Kalan gösterimi]

> [Kişisel] > [Lens / Diğerleri]

[Merc. Kon. Devam Et]

[Merceği Geri Al]

[Zamanlyc Oto Bşlt Kpl]

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Yüz tanımlama, kayıtlı yüzlerden birine benzeyen bir yüz bulduğunda, netleme ve 
pozlamada otomatik olarak bu yüze öncelik veren bir fonksiyondur. Kişi, bir grup 
fotoğrafının en arkasında ya da sonunda bile olsa kamera yine de o yüze keskin bir 
netleme yapabilir.

[Yüz tanımlama]

[ON] Yüz tanımlama fonksiyonunu etkinleştirir.

[OFF] Yüz tanımlama fonksiyonunu devre dışı bırakır.

[MEMORY]

Yüz fotoğraflarını kaydetmeyi, kayıtlı bilgileri düzenlemeyi ya da silmeyi sağlar.

Yüz Ayarları
İsim ve doğum günü bilgileriyle birlikte altı kişiye kadar yüz fotoğrafı 
kaydedebilirsiniz.
1  Kaydedilmemiş yüz tanıma karesini seçmek
      için 3/4/2/1 düğmelerine ve sonra da  
     [MENU/SET]'e basın.
2 Kılavuza göre ayarlama yapıp fotoğrafı çekin.

• İnsanlardan başka (evcil hayvan,..vb) konuların 
yüzleri kaydedilemez

• Yüz kaydının açıklamasını görmek üzere  1 
düğmesine basın ya da        simgesine dokunun.

3 Öğeyi ayarlayın.
• Ayni kişiye ait en fazla üç tane yüz kaydı 

yapabilirsiniz..

[İsim] İsimlerin kaydedilmesi içindir.
• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.

[Yaş] Doğum günlerinin kaydedilmesi için.

[Grntü ekle] 
(Grntü ekle) 

Yüz eklemek içindir.
• Yeni bir görüntü kaydı için boş bir yüz tanıma 

karesi seçin. 

(Sil) Yüz görüntülerinden birini silmek içindir.
• Silmek istediğiniz yüzü seçin.

Kayıtlı birine ait bilgileri silme veya değiştirme:
1 Bilgisi silinecek ya da değiştirilecek olan yüzü seçmek için 3/4/2/1 
    düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
2 Öğeyi ayarlayın.

[Bilgi düzen] Halen kayıtlı birinin bilgilerini düzenlemek içindir.
• "Yüz Ayarları" 'nın 3. adımını uygulayın.

[Öncelik]
Netleme ve pozlama ayarları, daha yüksek öncelikli olarak 
kaydedilen yüzlere uygulanır.
• Yüz önceliğini yeniden düzenleyin ve ayarlayın.

[Sil] Kayıtlı bir kişinin bilgilerini silmek içindir.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
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• Aşağıdaki fonksiyonlar yüz tanımlama fonksiyonu ile de çalışır.
Çekim seçeneğinde
– Kamera kayıtlı bir yüzü belirlediğinde karşılık gelen ismin görüntülenmesi*

Oynatma seçeneğinde
– İsim ve yaş görüntülenir
* En fazla üç kişinin adı görüntülenir.

Fotoğraf çekerken görüntülenen isimlerin önceliği kayıt sırasında belirlenir.

Yüz görüntülerini başarıyla kaydetmeye yönelik ipuçları
• Yüzün, gözlerin ya da kaşların dış hatlarının saçla

kapanmadığından emin olarak, kişiyi gözleri açık ve
ağzı kapalı şekilde karşıya bakarken çekin.

• Yüz kaydı yapılırken yüzde aşırı gölge olmadığından
emin olun.
(Kayıt esnasında flaş çalışmaz.)

(Kayıt için güzel bir örnek)

Çekim sırasında yüz tanınmazsa
• Ayni kişinin yüzünü içeride ve dışarıda ya da farklı ifade ve açılarla çekin.
• Ayrıca, kaydı çekim yerinde yapın.
• Kayıtlı bir yüz tanınmadığında yeniden kayıt yaparak düzeltin.
• Yüz ifadesine ve ortama bağlı olarak yüz tanıma mümkün olmayabilir ya da kayıtlı yüzler

bile doğru tanınmayabilir

• [Yüz tanımlama] sadece AF seçeneği         iken çalışır.
– Fonksiyon sadece bir yüz belirlediğinde çalışır.
– Netleme yaptığınız kişiyi belirttiğinizde [Yüz tanımlama] çalışmayacaktır.

• Sürekli çekim seçeneği kullanıldığında [Yüz tanımlama] fotoğraf bilgisi sadece birinci fotoğrafa 
eklenir.

• Fotoğraf grupları oynatıldığında, grubun ilk fotoğrafına ait isim görüntülenir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Yüz tanımlama] aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

– [Filtre Ayarları]'nda [Minyatür etkisi] seçiliyse
– Video çekiminde

• [Yüz tanımlama] aşağıdaki durumlarda ayarlanamaz:
– 4K fotoğraf çekiminde
– Post Fokus fonksiyonu ile çekimde
– [Panorama Çekim] seçeneğinde
– [Zaman Ayarlı Çekim] yapılırken
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı

Bu fonksiyon, bebeğinizin veya evcil hayvanınızın adını ve doğum tarihini önceden 
ayarlayarak görüntülerde isimlerini ve yaşlarının (ay ve yıl olarak) kaydedilmesine olanak 
sağlar.
Ayarlar:         ([Bebek1])/         ([Bebek2])/         ([Evcil hayvan])/[OFF]/[SET]

∫ [Yaş] veya [İsim]'in ayarlanması
1 [SET]'i seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
2 [Bebek1], [Bebek2] veya [Evcil hayvan]'ı seçmek için

3/4düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
3 [Yaş] veya [İsim] için 3/4düğmelerine ve sonra da

[MENU/SET]'e basın.
4 [SET]'i seçmek için 3/4düğmelerine ve sonra da

∫ [Yaş] ve [İsim] gösterimlerinin iptali için [Profil Ayarını] [OFF]'a getirin.

[Profil Ayarı]

[MENU/SET]'e basın.
[Yaş] seçeneğinden doğum tarihini girin. 
[İsim] seçeneğinden adı girin.
• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Profil Ayarı], 4K fotoğraf çekiminde ya da Post fokus fonksiyonu ile çekimde

kullanılamaz
• Yaşlar ve isimler aşağıdaki durumlarda kaydedilemez:

– Video çekiminde
– Video çekimi sırasında çekilen fotoğraflarda



10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Yaşadığınız yerdeki ve tatile gittiğiniz bölgedeki [Varış nok.] zamanı ayarlamak içindir.
• [Ev] ayarı yapıldıktan sonra [Varış nok.] ayarlanabilir.
[Varış nok.] ya da [Ev]'i seçtikten sonra, bölge seçimini ayarlamak için 2/1
düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
“ [Varış nok.]:
Seyahat edilecek yer (bölge)
A  Gideceğiniz yerin saati
B Ev saati ile aradaki fark

– [Ev]:
Bulunduğunuz yer (bölge)
C Mevcut zaman
D  GMT (Greenwich Mean Time)'den olan zaman farkı

: [Ayarlar] menüsü

• [Özl.ay. özelliğini kullan] (>70)
• [Özl.ay. Kaydet] (>70)
• [Saat ayarı] (>31)
• [Dünya saati] (>195)
• [Seyahat tarihi] (>196)
• [Wi-Fi] ([Leica Fotos]) (>196)
• [Bluetooth] (>197)
• [Kablosuz Bağlantı Işığı] (>197)
• [Bip] (>197)
• [Economi] (>198)
• [Monitör Görüntü Hızı] (>198)
• [EVF Görüntü Hızı] (>198)
• [Monitor ekranı]/[Vizör] (>199)

• [Monitor Parlaklığı] (>199)
• [m/ft] (>199)
• [Göz Sensörü] (>200)
• [USB modu] (>200)
• [TV Bağlantısı] (>201)
• [Dil] (>201)
• [Versiyon göst.] (>201)
• [Klasör / Dosya ayarları] (>202)
• [No.sıfırlama] (>203)
• [Sıfırlama] (>203)
• [Ağ Ayarlarını Sıfırla] (>204)
• [Seviye Ölçer Ayarı] (>204)
• [Formatlama] (>28)

> [Ayarlar]

[Dünya saati]

• Yaz saati uygulaması         kullanıyorsanız    düğmesine basın (zaman 1 saat ileri alınır).
Normal zamana dönmek için tekrar 3 düğmesine basın.

• Seyahatten geldiğinizde [Ev] ayarına geçin
• Ekranda gösterilen yerlerde gideceğiniz yeri bulamazsanız evden olan saat farkını girerek

ayar yapın.

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
∫ [Wi-Fi Fonksiyonu] (>222) 
∫ [Wi-Fi Kurulumu] (>253)

[Seyahat tarihi]

[Gezi ayarı]
Seyahat programınıza göre ayarlama yaptıktan sonra çekime geçince, 
geçen günler (geziden kaç gün sonra) kaydedilir.

[Yer] [Gezi ayarı] ayarlandığında varış yerini de ayarlayabilirsiniz.
• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.

• Oynatma sırasında gidilen yeri ve geçen gün sayısını görüntüleyebilir ya da bunları çekilen
fotoğrafın üzerine [Yazı ekle] ile ekleyebilirsiniz.

• Seyahat tarihi, saat ayarındaki tarih ile belirlediğiniz gidiş tarihi [Varış nok.] kullanılarak
hesaplanmaktadır. [Dünya saati] ayarını gideceğiniz yere göre yaparsanız, seyahat tarihi,
saat ayarındaki tarih ile gideceğiniz yerin seyahat ayarı kullanılarak hesaplanır.

• [Gezi ayarı], [OFF]'a ayarlı ise geçen gün sayısı kaydedilmez. [Gezi ayarı], çekimden sonra
[SET]'e ayarlansa bile geçen gün sayısı görüntülenmez.

• Mevcut tarih dönüş tarihini geçtiğinde [Gezi ayarı] kendiliğinden iptal olur.
• Aşağıdaki durumlarda [Yer] kaydı yapılmaz:

– Video çekiminde
– 4K fotoğraf çekiminde
– Post fokus fonksiyonu ile çekimde

[Wi-Fi]
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
∫ [Bluetooth]*1  (>226)
∫ [Uzaktan Uyandırma]  (>233)
∫ [Uyku Modundan Çıkış]*2 (>237) 
∫ [Oto aktarım]*2 (>239)
∫ [Yer günlüğü]*2 (>241)
∫ [Otomatik Saat Ayarı]*2 (>242)
∫ [Wi-Fi ağ ayarları]*2

Kablosuz erişim noktasına kaydolma. (>247)

Kablosuz bağlantı ışığının yanıp yanmamasını sağlar.
[OFF] seçiliyse yanmaz/yanıp sönmez.

Elektronik sesleri ve elektronik deklanşörün sesini ayarlamak içindir.
Ayarlanabileceği durumlar: [Bip Sesi]/[Deklanşör sesi]/[Deklanşör tonu]

[Bluetooth]*1

• Wi-Fi bağlantısı için kullanılan kablosuz erişim noktası otomatik olarak kaydedilir.
• En fazla 17 adet kablosuz erişim noktası kaydedilir. 17'den fazla kablosuz erişim noktası

kaydetmeyi denerseniz, en eskisi silinip yerine yenisi kaydedilir.
• [Ağ Ayarlarını Sıfırla]'nın uygulanması ile kayıtlı kablosuz erişim noktaları silinecektir.

[Kablosuz Bağlantı Işığı]

[Bip]

• [Sessiz mod] seçeneği [ON]'a ayarlı ise [Bip] kullanılamaz.

*1 "Bluetooth" fonksiyonu D-Lux7'nin yeni modellerinde "Leica  
FOTOS" seçeneğinin içine aktarılmıştır.

*2 Bu seçenekler D-Lux7'nin yeni modellerinde olmayıp, 
    tüm kablosuz işlemler "Leica FOTOS" üzerinden yapılmaktadır.

Kameradaki (Firmware 2.0) [Ayarlar]      [Leica FOTOS] seçeneğinin
kullanımı için en sondaki Leica FOTOS ekine bakınız.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Monitör/vizör'ün görüntü yenileme hızını ayarlamak içindir.

[Ekonomi]

[Uyku modu] Kamera, ayarda seçilen süre zarfında kullanılmazsa, sürenin sonunda 
kendiliğinden kapanır.

[Uyku modu
(Wi-Fi)] 

Kamera bir Wi-Fi ağına bağlı değilse ve yaklaşık 15 dak. kullanılmazsa 
kendiliğinden kapanır.  

[Otomatik EVF/
monitör kapalı]

Kamera ayarda seçilen süre zarfında kullanılmazsa monitör/ekran 
kendiliğinden kapanır.

• [Uyku modu] ya da [Uyku modu (Wi-Fi)]'yi iptal etmek için aşağıdakilerden birini uygulayın:
– Deklanşöre yarım basın.
– Kamerayı kapatıp açın.

• Monitör/Vizör'ü tekrar açmak için herhangi bir düğmeye basın.
• [Ekonomi] aşağıdaki durumlarda çalışmaz:

– Bir bilgisayara ya da yazıcıya bağlıyken
– Video çekerken ya da oynatırken
– Slayt gösterisi esnasında
– [4K Ön Seri Çekim] yaparken
– [Çoklu pozlam.]'da çekim yaparken
– [Zaman Ayarlı Çekim] yaparken
– [Stop Motion Animsyn]'yi kullanırken (sadece [Otomatik Çekim] ayarlıyken)

[Monitör Görüntü Hızı]/[EVF Görüntü Hızı]

[ECO30fps] Güç tüketimini azaltır, kameranın çalışma süresini uzatır.

[60fps] Hareketleri daha düzgün görüntüler.
Hızlı hareket eden konuların çekiminde idealdir.

• [Monitör Görüntü Hızı] veya [EVF Görüntü Hızı] (ya da ikisi birden) [ECO30fps]'ye ayarlı ise, 
Dijital zoom [D. zum] kullanılamaz.

• [Monitör Görüntü Hızı]/[EVF Görüntü Hızı] çekilen fotoğrafı etkilemez.
• Aşağıdaki durumlarda görüntüler [60fps]'de görüntülenirler:

– 4K fotoğraf çekiminde
– Post fokus fonksiyonu ile çekimde
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Monitör/vizörün parlaklığını, rengini, kırmızılığını ya da maviliğini ayarlamaya yarar.
1   3/4 düğmeleriyle ayarların türünü seçip, 2/1 düğmeleri ile de ayarları yapın.
2    Ayarı tamamlamak için [MENU/SET]'e basın. 

Bununla uzaklık ölçü birimi “m” ya da “ft” olarak ayarlanır.

[Monitör Ekranı]

• Ekran kullanımdayken ekranı, vizör kullanımdayken de vizörü ayarlar.
• Bazı konular ekranda gerçeğinden farklı görünebilir. Ancak, bu durum çekilen fotoğrafı 

etkilemez.

[Monitör Parlaklığı]

„ (Otomatik)
Kameranın bulunduğu ortamın parlaklığına göre ekran parlaklığını 
otomatik olarak ayarlar.

 (Seçenek 1) Ekran görüntüsünü aydınlatır.

 (Seçenek 2) Ekranı standart parlaklığa ayarlar.

 (Seçenek 3) Ekran görüntüsününü karartır.

•

•

[m/ft]

…1

…2

…3

Bazı konular ekranda gerçeğinden farklı görünebilir. Ancak, bu durum çekilen fotoğrafı 
etkilemez.
[ 1… ] ile çekimde 30sn. boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran parlaklığı kendiliğinden 
standart parlaklığa döner.

• [„] ya da [ 1… ] ayarlıysa kameranın kullanım süresi azalır.
• [„] seçeneği sadece çekim tercihlerinde kullanılabilir.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
USB kablosu ile bağlantı yapıldığında iletişim yöntemini ayarlamayı sağlar.

[Göz Sensörü]

[Hassasiyet] Göz sensörünün hassasiyetini ayarlamak içindir.

[EVF/Monitör geçişi]

Monitörle vizör arasındaki geçiş yöntemini ayarlar.
[EVF/MON AUTO] (monitör ve vizör arasında otomatik geçiş)
[EVF] (vizör)
[MON] (monitör)

• [EVF] düğmesine bastığınızda da [EVF/Monitör geçişi]
gerçekleşir.

[USB modu]

y [Bağlandığında 
seç]

Bir başka cihazla bağlantı yapıldığında USB iletişimi için bu 
ayarı seçin.

z [PC(Storage)] Bağlanılan bilgisayara görüntü aktarımı için bu ayarı seçin.

{ [PictBridge(PTP)] PictBridge'i destekleyen bir yazıcıya bağlanıldığında bu ayarı seçin.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
[HDMI Modu (Oynat)]:
Kamera ile bir monitör ya da TV'ye mikro HDMI kablo ile bağlanıldığında oynatma 
seçeneğinde kullanılacak video formatının ayarlanmasını sağlar.

[HDTV Link]:
[ON] olarak ayarlandığındaHDMI mikro kabloyla kameraya bağlanmış olan HDTV Link uyumlu 
cihaz ve kameranın işlemlerini HDTV uyumlu cihazın uzaktan kumandasıyla kontrol 
edebilirsiniz.

Ekranda gösterilen dilin seçimi içindir.

Kameranın donanım yazılım versiyonunu kontrol etmeye yarar.

[TV Bağlantısı]

[AUTO] Bağlantı yapılan TV'ye uygun çözünürlükte görüntü 
eldesini sağlar.

[4K/30p]/[1080p]/[1080i]/[720p]/
[480p]

Çıktılar seçilen bu çözünürlüklerden birine sahiptir.
• [4K/30p] için çıktı çözünürlüğü 3840k2160'dır.

• [AUTO] ayarlıyken TV'de görüntü yoksa, görüntü elde edeceğiniz [AUTO] dışında başka bir 
ayara geçin 

[Dil]

• Yanlışlıkla farklı bir dil seçerseniz, istediğiniz dili ayarlamak için [Dil] menüsünden [~] 
simgesinin olduğu seçeneği seçin.

[Versiyon göst.]

• Kameradaki yazılım hakkında bilgi almak için [Versiyon göst.] seçeneğinin üzerindeyken 
[MENU/SET]'e basın. 
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Görüntülerin kaydedileceği dosya ve klasör adlarının kod kalıplarının belirlenmesi içindir. 

[Klasör / Dosya ayarları]

Klasör adı Dosya adı

1 Klasör numarası (üç haneli, 100–999) 1 Renk uzayı ([L]: sRGB, [ _ ]: AdobeRGB)
2 Beş haneli, kullanıcı tanımlı kısım 2 Üç haneli, kullanıcı tanımlı kısım

3 Dosya numarası (Dört haneli, 0001–9999)
4 Dosya uzantısı

[Klasör Seç] Görüntülerin kaydedileceği klasörü belirler.
• Klasör adı saklanabilecek dosya sayısı ile belirtilir. 

[Yeni bir klasör 
oluştur]

[OK] Geçerli klasör adı ayarıyla ayni, beş haneli kullanıcı 
tanımlı kısma sahip yeni bir klasör oluşturur.

[Değiştr]

Yeni bir klasör oluşturmadan önce, beş haneli kullanıcı 
tanımlı kısmı yeniden tanımlamaya olanak sağlar.
• Kullanılabilen karakterler: alfabe (büyük harfler), 

sayılar ve [ _ ].
• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e 

bakınız.

• Artan klasör numaralı yeni bir klasör oluşturulur.
• Kartta kaydedilebilir klasör yoksa, klasör numarasını sıfırlama ekranı 

görüntülenir.

[ Dosya Adı 
      Ayarı]

[Klasör Nmrası 
Bğlantısı]

Klasör adındaki klasör numarasını dosya adının üç 
haneli kullanıcı tanımlı kısmı olarak kullanır.

[Kullanıcı Ayarı]

Dosya adının üç haneli kullanıcı tanımlı kısmını 
ayarlamaya ve tanımlamaya olanak sağlar.
• Kullanılabilen karakterler: alfabe (büyük harfler), 

sayılar ve [ _ ].
• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e 

bakınız.

100ABCDE

 

LABC0001.JPG
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Sonraki kaydın dosya numarasının 0001 olarak sıfırlanmasına izin verir.

Bu seçenekle aşağıdaki ayarlar sıfırlanıp varsayılan ayarlara geri dönerler:
– Kayıt (Çekim) ayarları ve sürücü (kullanım) modu
– Kurulum ayarları ([Wi-Fi Kurulumu] ve [Bluetooth] ayarları)
– Kişisel ayarlar ([Yüz tanımlama] ve [Profil Ayarı] ayarları)
– Kurulum/özel ayarlar [Wi-Fi Kurulumu], [Bluetooth], [Yüz tanımlama] ve [Profil Ayarı] 

hariç

• Her klasörde en çok 1000 dosya bulunabilir.
• Dosya numaraları çekim sırasına göre 0001'den 9999'a kadar sırayla verilir. Saklama 

klasörünü değiştirirseniz son dosya numarasını takip eden bir numara verilecektir. 
• Aşağıdaki durumlarda bir sonraki dosya kaydedildiğinde, artan klasör numarasına sahip 

yeni bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır:
– Mevcut klasörde 1000 dosya olması
– Mevcut klasörün "9999" dosya numaralı bir dosya içermesi

• 100'den 999'a kadar numaralandırılmış klasörler varken yeni klasörler oluşturulamaz. Bu 
durumda, verilerin bir bilgisayara ya da benzeri bir cihaza kaydedilip kartın formatlanması 
önerilir.

[No.sıfırlama]

• Sıfırlamadan sonra çekim yapıldığında klasör numarası güncellenir ve dosya numarası 
0001'den başlar. 

• 100 ile 999 arası bir klasör numarası atanabilir.
Klasör numarası 999'a gelmeden sıfırlanmalıdır. Verileri bir bilgisayara ya da benzeri bir 
yere kaydedip kartı formatlamanız önerilir.

• Klasör numarasını 100'e sıfırlamak için:
1 Kartı [Formatlama] seçeneğinden formatlayın.
2 Dosya numarasını [No.sıfırlama]'dan sıfırlayın.
3 Klasör numarası sıfırlama ekranında [Evet]'i seçin.

[Sıfırlama]

• Kurulum/özel ayarlar sıfırlandığında aşağıdaki ayarlar da sıfırlanır.
– [Dünya saati] ayarı
– [Seyahat tarihi] ayarı (gidiş tarihi, dönüş tarihi, yer) 
– [Oynatma] menüsündeki [Resmi dönd.], [Resim Sıralama] ve [Silme Onaylama] 

ayarları
• Klasör numaraları ve saat ayarları sıfırlanmaz.
• Kameranın onarılması veya devredilmesi/elden çıkarılması gerektiğinde sf.285'teki

"Kişisel bilgiler hakkında" bölümüne bakın.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Aşağıdaki ağ ayarlarının varsayılan olarak sıfırlanmasına olanak sağlar:
– [Wi-Fi  Kurulumu]
– [Bluetooth]'ta kayıtlı cihaz bilgileri ve [Wi-Fi ağ ayarları]'ndaki değerler.

Sıkça kullanılanlar menüsüne menü öğelerini kaydetmek ve bunları [Menüm]'de 
görmek içindir. En fazla 23 menü öğesi kaydedebilirsiniz.

[Ağ Ayarlarını Sıfırla]

• Kameranın onarılması veya devredilmesi/elden çıkarılması gerektiğinde sf.285'teki
"Kişisel bilgiler hakkında" bölümüne bakın. 

[Seviye Ölçer Ayarı]

[Ayarla] Kamerayı yatay pozisyonda tutun ve [MENU/SET]'e basın. Seviye 
ölçümü ayarlanacaktır.

[Seviye Ölçer 
Değerini Sıfırlama]

Varsayılan seviye ölçer ayarını geri yükler.

: [Menüm] menüsü

[Menüm Ayarı]

> [Menüm] > [Menüm Ayarı]

[Ekle] [Menüm]'de görüntülenmek üzere eklenebilecek menü öğelerini gösterir.

[Sıralama] [Menüm]'deki menü öğelerini yeniden düzenler. Taşımak istediğiniz 
öğeyi seçin ve taşıma yerini ayarlayın.

[Sil]
Kayıtlı menü öğelerini siler.

[Öğeyi sil]    : Seçilen menü öğesini siler.

[Tümünü sil]: Tüm menü öğelerini siler.

[Menüm'den 
görüntüle] 

Menü ekranı görüntülendiğinde gösterilecek ilk menüyü ayarlar.

[ON]:[Menüm]'ü gösterir.

[OFF]: Son kullanılan menüyü gösterir.

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
∫ [Tek] veya [Çoklu] seçildikten sonra görüntüler nasıl seçilir

: [Oynatma] menüsü

• [Yazı ekle] (>216)
• [Boyutla] (>217)
• [Kırpma] (>218)
• [Döndür] (>219)
• [Video bölme] (>219)
• [Zaman Ayarlı Video] (>220)
• [Stop Motion Video] (>220)
• [Resmi dönd.] (>220)
• [Resim Sıralama] (>221)
• [Silme Onaylama] (>221)

• [Slayt göst] (>206)
• [Oynatma modu] (>207)
• [Koruma] (>208)
• [Derecelendirme] (>208)
• [Başl. düzn.] (>209)
• [Yüz tan düznl] (>209)
• [RAW İşleme] (>210)
• [4K FOTO. Toplama Kaydı] (>212)
• [Işık Kompozisyonu] (>213)
• [Ardışık Birleştirme] (>214)
• [Rötuş Sil] (>215)

• Kamera diğer cihazlarda kaydedilen görüntüleri düzgün oynatamayabilir ve bu görüntülerde
kameranın fonksiyonları kullanılamayabilir.

• [Tek] ve [Çoklu] kullanılamadığında, görüntüyü [Tek]'i seçtiğinizde yaptığınız gibi seçin.

[Tek] ayarı
1    Fotoğrafı seçmek için 2/1 düğmelerine basın
2    [MENU/SET]'e basın.

• Ekranın sağ altında [Ayarla/İptal] görünürse 
[MENU/SET]'e tekrar basıldığında ayar iptal edilir.

[Çoklu] ayarı
Sağdakine benzer bir ekran görüntülendiğinde:
1   Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine ve ayar 
       için de [MENU/SET]'e basın (tekrar).  

• [MENU/SET]'e tekrar basıldığında ayar iptal edilir. 

2 Uygulama için [DISP]'e basın.

Sağdakilerden birine benzer bir ekran görüntülendiğinde: 
fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine, ayarlamak 
için de [MENU/SET]'e basın (tekrar).
• [MENU/SET]'e tekrar basıldığında ayar iptal edilir. 
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Çektiğiniz fotoğrafları müzik eşliğinde oynatmanıza izin verir. Bu işlemi her fotoğraf 
arasında sabit bir ara bırakarak art arda görüntüleme şeklinde de yapabilirsiniz.
Ayrıca, sadece fotoğraflardan, sadece videolardan,..vb oluşan bir slayt gösterisi de 
oluşturabilirsiniz.
Bu özelliği kamerayı bir TV'ye bağlayarak kullanmanız önerilir.

1 3/4 düğmeleriyle oynatılacak grubu seçin ve sonra [MENU/SET]'e basın.
• [Sadece resim]'i seçerseniz, 4K seri çekim dosyaları ve Post fokus fonksiyonu ile 

çekilmiş görüntüler de oynatılacaktır.
• Post fokus fonksiyonu ile çekilen görüntülerde sadece açık ve net, temsili bir görüntü 

seçilip oynatılacaktır.

2  [Başlat]'ı seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın. 

∫ Slayt gösterisi esnasındaki işlemler

[Slayt göst.]

> [Oynatma] > [Slayt göst.]

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı 

3 Oynat/Duraklat 4 Slayt gösterisinden 
çıkar

2 Bir önceki 
fotoğrafa döner

1 Bir sonraki fotoğrafa 
geçer

Sesi azaltır Sesi yükseltir

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
∫ Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme
Slayt gösterisi menü ekranından [Efekt] veya [Ayarlar]'ı seçerek slayt gösterisi oynatma 
ayarlarını değiştirebilirsiniz.

• Aşağıdaki görüntüler slayt gösterisi olarak oynatıldıklarında [Efekt] ayarı çalışmaz:
– 4K fotoğraf seri çekim dosyaları
– Post Fokus fonksiyonu ile çekilen görüntüler
– Fotoğraf grupları

• Aşağıdaki görüntüler slayt gösterisi olarak oynatıldıklarında [Süre] ayarı çalışmaz:
– Videolar
– 4K fotoğraf seri çekim dosyaları
– Post Fokus fonksiyonu ile çekilen görüntüler
– Panoramik fotoğraflar
– Fotoğraf grupları

• [Sadece resim] seçerseniz 4K Fotoğraf seri çekim dosyaları ve Post fokus fonksiyonu ile
çekilen görüntüler de oynatılacaktır.

[Efekt] Bir görüntüden diğerine geçerken geçiş efekti seçmenizi sağlar.

[Ayarlar]

[Süre] • Sadece [Efekt] ayarı olarak [OFF] seçildiğinde [Süre] 
ayarı yapılabilir. 

[Tekrarla] [ON]/[OFF]

[Ses]

[AUTO]:
Fotoğraflar oynatıldığında müzik, video oynatıldığında 
ses dutulacaktır.
[Music]:
Müzik çalar.
[Audio]:
Ses (sadece videolar için) çalar.
[OFF]:
Ses duyulmayacaktır.

[Oynatma modu]

Oynatmayı [Normal oynat], [Sadece resim] ya da [Sadece hrktli resim] olarak seçmenizi sağlar.

MENU > [Oynatma] > [Oynatma modu]

3/4 düğmelerine basarak oynatılacak grubu seçin ve sonra [MENU/SET]'e basın.
207



10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Yanlışlıkla silmekten çekindiğiniz fotoğrafları korumak için yapılan ayardır.

Fotoğrafı seçin (>205).
• Fotoğraf grubu için ayarladığınız toplam korunacak fotoğraf sayısı 1000'den fazla ise
ekranda [999+] görünür.

∫ Tüm [Koruma] ayarlarının iptali
[İptal]'i seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.

Aşağıdakileri yapmak için görüntülerin beş farklı derecelendirmeye tabi tutulmasını sağlar:
• Derecelendirilmemiş tüm fotoğrafların silinmesi.
• Windows 10, Windows 8.1, ya da Windows 8 gibi bir işletim sisteminin dosya ayrıntıları 

ekranından derecelendirilmelerinin kontrolu (sadece JPEG görüntüler için).

1  Fotoğrafı seçin (>205).
2  (1-5) arası derecelendirme için 2/1 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.

• [Çoklu] seçildiğinde her fotoğraf için adım 1 ve 2 'yi tekrarlayın. 
(Birden fazla fotoğrafa ayni ayarı bir kerede uygulamak mümkün değildir.)

• Fotoğraf grubu ayarı yaptığınızda fotoğraf sayısı ekranda görünecektir.

∫ Tüm [Derecelendirme] ayarlarının iptali
[İptal]'i seçemek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
• [Oynatma modu] ayarı [Sadece resim] ya da [Sadece hrktli resim]'e ayarlı ise [İptal] 

seçilemez.

[Koruma]

> [Oynatma] > [Koruma]

Kartın üzerindeki yazma koruması anahtarını [LOCK](KİLİT)'a ayarlarsanız 
korumaları olmasa bile görüntüler silinmeyecektir.

• [Koruma] ayarının diğer cihazlarda çalışmayabileceğini göz ardı etmeyin.
• Karttaki görüntülerin korumaları olsa bile, kart formatlandığında görüntüler silinecektir.

[Derecelendirme]

> [Oynatma] > [Derecelendirme]

MENU

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Fotoğraflara metin (yorum) eklemek içindir. Metin kaydedildikten sonra [Yazı ekle] 
kullanılarak baskıya eklenebilir.

1    Fotoğrafı seçin (>205).
• Başlıkları önceden kaydedilmiş fotoğraflar için ekranda [’] simgesi görünür.

2 Metni girin (>55).

Seçilen görüntülerdeki yüz tanımaya ilişkin tüm bilgileri silmeye ve değiştirmeye 
olanak sağlar.

1 [REPLACE] ya da [DELETE]'i seçmek için 3/4düğmelerine ve sonra da 
[MENU/SET]'e basın.

2 Fotoğrafı seçmek için 2/1 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
3 Kişiyi seçmek için 2/1 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
4 ([REPLACE] seçildiğinde)

Değiştirilecek kişiyi seçmek için 3/4/2/1 düğmelerine ve sonra da 
[MENU/SET]'e basın.

[Başl. düzn.]

> [Oynatma] > [Başl. düzn.]

• Başlığı silmek için metin giriş ekranındaki tüm metni silin.
• [Çoklu] ile bir seferde 100 fotoğrafa kadar ayarlayabilirsiniz.

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Videolar
– 4K Seri çekim dosyaları
– Post Fokus fonksiyonuyla çekilen görüntüler
– [Kalite] seçeneği                         ya da         'a ayarlı ise

[Yüz tan düznl]

> [Oynatma] > [Yüz tan düznl]

• [Yüz tanımlama]'ya ilişkin silinen bilgiler geri alınamaz.
• Bir gruptaki fotoğrafların yüz tanıma bilgilerinin bir kerede düzenlenmesi gerekir.

(Bir kerede bir fotoğraf düzenlenemez)
• Bir fotoğraf grubunun düzenlemesi sadece birinci fotoğraf üzerinde yapılabilir.

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
RAW formatında çektiğiniz fotoğrafları işlemek içindir. İşlemden geçen fotoğraflar 
JPEG olarak kaydedilecektir.

1    2/1 düğmeleri ile RAW görüntüyü seçip 
       [MENU/SET]'e basın. 
2     Düzenleme parametresini seçmek için 3/4 
       düğmelerine basın.

• Aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz. Çekimde kullandığınız 
ayarlar başlangıç ayarı olarak kabul edilirler.

[RAW İşleme]

> [Oynatma] > [RAW İşleme]

[B. dengesi] Bir beyaz dengesi ön ayarı seçip ayarlamak içindir.          ile bir öğe 
seçerseniz görüntüyü çekim anındaki ayarla işleyebilirsiniz.

[Parlaklık 
düzeltmesi] Parlaklığı -2EV ile +2EV arasında düzeltmenizi sağlar.

[Fotoğraf Stili] Fotoğraf stili efektlerinden birini seçmenizi sağlar.
[Akıllı dinamik] Akıllı dinamik [A.dinamik] ayarlarından birini seçmenizi sağlar.
[Kontrast] Kontrast ayarı yapmanızı sağlar.
[Vurgulama] Parlak kısımların parlaklığını ayarlamak içindir.
[Gölge] Koyu kısımların parlaklığını ayarlamak içindir.

[Doygunluk]/
Renk Tonu]

Doygunluk ayarı içindir ([Fotoğraf stili]'nde [Siyah Beyaz], [Siyah 
Beyaz HC] veya [Siyah Beyaz HC+] ayarlıysa renk tonlarını da 
ayarlayabilirsiniz).

[Filtre efekti]
Filtre etkisini seçmenizi sağlar (sadece [Fotoğraf stili]'ndeki 
[Siyah Beyaz], [Siyah Beyaz HC] ya da [Siyah Beyaz HC+] ile 
çekilen fotoğraflarda geçerlidir).

[Gren efekti]
Gren ayarı yapmak içindir. (sadece [Fotoğraf stili]'ndeki [Siyah 
Beyaz], [Siyah Beyaz HC] ya da [Siyah Beyaz HC+] ile çekilen 
fotoğraflarda geçerlidir).

[Kumlanma azl.] Gürültü (parazit) azaltma ayarını yapmak içindir.

[A.çözünürlük] [A.çözünürlük] (akıllı çözünürlük) ayarlarını yapmak içindir.

[Keskinlik] Çözünürlük etkisini ayarlamak içindir.

[Daha fazla ayrlr]

Aşağıdaki işlemleri yapmak için 3/4 düğmelerini kullanıp 
[MENU/SET]'e basın.
[Ayarları eski hale getir]:
Çekim ayarlarına geri döner.
[Renk uzayı]:
[Renk Uzayı]'nı [sRGB]'den ya da [Adobe RGB]'den diğerine 
geçirmeyi sağlar.
[Resim boyutu]:
JPEG formatında kaydedilecek görüntünün boyutunu seçmenizi 
sağlar.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
3   [MENU/SET]'e basarak ayarlayın.
• (>211)'deki "Her öğe nasıl ayarlanır" bölümüne bakın.

4    [MENU/SET]'e basın.
• Bu işlem sizi adım 2'deki ekrana döndürecektir. Diğer ayarlar için adım 2 ile adım 4 

arasını tekrarlayın.
5   3/4 ile [İşleme Başla]'yı seçip [MENU/SET]'e basın.

∫ Her öğe nasıl ayarlanır

• [Kumlanma azl.], [A.çözünürlük] ya da [Keskinlik] seçildiğinde karşılaştırma ekranı 
  görüntülenemez
• Fotoğraflar zoom kolu ile büyütülebilirler.
• Ekrana her (iki kez) dokunuşta büyütülmüş ekranla normal görünüm arasında geçiş yapılır.

Karşılaştırma ekranında ayarlama yapmak için aşağıdaki işlemleri kullanabilirsiniz:

• Fotoğrafın merkezine dokunursanız büyüyecektir.       simgesine dokunursanız fotoğraf orijinal 
boyutuna dönecektir.

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

2/1/ Sürükleme Bir ayar seçer.

3 [WB K Set]  
Ekrandan renk sıcaklığını 
ayarlamanızı sağlar (sadece 
[B.dengesi] ayarı [K] ise).

4 [Ayarla]
Beyaz dengesine ince ayar yapmanızı 
sağlayan ekranı görüntüler (sadece 
[B.dengesi] ayarlı ise).

[DISP] [DISP.] Karşılaştırma ekranını görüntüler.

[MENU/SET] [Ayarl] Belirlenen düzeyi ayarlar ve sizi öğe 
seçim ekranına döndürür.

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

2/1/
Sürükleme Bir ayar seçer.

[DISP] [DISP.] Ayar ekranına geri döndürür

[MENU/SET] [Ayarl] Belirlenen düzeyi ayarlar ve sizi 
öğe seçim ekranına döndürür.

A Mevcut ayar

+1+1+1 +2+2+2-2-2-2 -1-1-1 000

DISP.

DISP.

AWBcAWBcAWBAWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWB

DISP.

0
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
4K Seri çekim dosyasındaki herhangi bir 5 sn'lik zaman aralığından bir seferde çıkartılan 
fotoğrafları kaydetmenizi sağlar. 

1    4K Seri çekim dosyasını seçmek için 2/1 düğmelerine, sonra da [MENU/SET]'e 
        basın.

• Toplam çekim süresi 5 sn. ya da daha az ise tüm kareler fotoğraf olarak kaydedilirler.

2    Bir seferde kaydedilecek fotoğrafların birinci karesini seçin (>106, 107).
• Fotoğraflar seri çekim seçeneği fotoğraf grubu olarak JPEG formatında kaydedilecektir 

(>163).

• Çoklu pozlama ile çekilen fotoğrafların [B. dengesi] ayarı çekim sırasındaki ayara sabitlenmiştir.
• Grup görüntülerini bire bir düzenleyin. Düzenlenen görüntüler orijinal gruptaki fotoğraflardan 

ayrı olacak şekilde yeni fotoğraf olarak kaydedilirler.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [RAW İşleme], HDMI mikro kablo bağlantısı ile kullanılamaz.
• Başka cihazlarla çekilmiş RAW görüntülere [RAW İşleme] uygulanamaz.

[4K FOTO. Toplama Kaydı]

> [Oynatma] > [4K FOTO. Toplama Kaydı]MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Bu fonksiyon birleştirmek istediğiniz 4K seri çekim dosyalarından birden fazla kare 
seçmenizi sağlar. Görüntünün önceki kareden daha parlak olan kısımları, bu karenin 
üzerine bindirilerek tek bir kare elde edilecektir.

1  4K seri çekim dosyalarını seçmek için 2/1 düğmelerine ve [MENU/SET]'e basın.
2  Birleştirme yöntemini seçip [MENU/SET]'e basın.

• Fotoğraflar JPEG formatında kaydedilir. Birinci fotoğrafa ait enstantane hızı, diyafram
ve ISO duyarlılığı değerleri çekim bilgisi (Exif bilgisi) olarak kaydedilir.

[Işık Kompozisyonu]

> [Oynatma] > [Işık Kompozisyonu]

[Bileşik Kaynaştırma] ayarı
Daha parlak kısımlarını üst üste bindirmek istediğiniz kareleri seçin. 
1  Fotoğrafları seçmek için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
2  [MENU/SET]'e basın.

• Seçilen kareler hafızaya alınır ve ekran ön izleme
durumuna geçer.

• Aşağıdaki işlemleri yapmak üzere 3/4 düğmeleriyle
öğeleri seçip [MENU/SET]'e basın.

– [Snraki]:
Birleştirme için daha çok kare seçmenizi sağlar.

– [Yenid.seçin]:
Önceden seçilen bir kareyi iptal eder ve farklı yeni bir kare seçmenizi sağlar.

3  Birleştirilecek daha fazla kare seçmek için adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
• En fazla 40 kare seçebilirsiniz.

4  [Kaydet]'i seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
[Aralık Kaynaştırma] ayarı
Karelerin daha parlak kısımlarını aralarında üst üste bindirmek için birinci ve 
sonuncu kareyi seçin.
1  Birinci kareyi seçip [MENU/SET]'e basın.

• Seçim yöntemi [Bileşik Kaynaştırma] ayarının adım 1 'i ile aynidir.

         2  Son fotoğraf karesini seçip [MENU/SET]'e basın.

 3   Doğrulama ekranından [Evet]'i seçip [MENU/SET]'e basın.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Hareketli bir konunun tek bir fotoğrafta sıralı kompozisyonunu oluşturmak için 4K 
seri çekim fotoğraf dosyasından birden çok fotoğraf seçmenizi sağlar.

1    4K seri çekim fotoğraf dosyasını seçmek için 2/1 ve [MENU/SET]'e basın.
2    Birleştirilecek kareleri seçin.

[Ardışık Birleştirme]

> [Oynatma] > [Ardışık Birleştirme]

Hareketli konunun önceki veya sonraki karelerde üst üste gelmemesini 
sağlayacak şekilde kareleri seçin (konuda üst üste binme olması durumunda sıralı 
kompozisyon elde edilemeyebilir).

1 Fotoğrafları seçmek için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
2 [MENU/SET]'e basın.

• Seçilen kareler hafızaya alınır ve ekran ön izleme
konumuna geçer.

• Aşağıdaki işlemleri yapmak üzere, 3/4 düğmeleriyle
öğeleri seçip [MENU/SET]'e basın.

– [Snraki]:
Birleştirme için daha çok kare seçmenizi sağlar.

– [Yenid. seçin]:
Önceden seçilen bir kareyi iptal eder ve farklı yeni bir kare seçmenizi sağlar.

3  Birleştirilecek daha fazla kare seçmek için adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
• 3 ile 40 arası kare seçebilirsiniz.

4  [Kaydet]'i seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.

• Fotoğraflar JPEG formatında kaydedilir. Birinci fotoğrafa ait enstantane hızı, diyafram ve
ISO duyarlılığı değerleri çekim bilgisi (Exif bilgisi) olarak kaydedilir.

[Ardışık Birleştirme] için ipuçları
Fotoğrafları çekerken üçayak kullanmanız önerilir.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
• [Rötuş Sil] dokunmatik işlemler aracılığı ile
kullanılan bir ayardır ve dokunmatik işlemi
kendiliğinden etkinleştirir.

1    Fotoğrafı seçmek için 2/1 ve [MENU/SET]'e basın.
2    Parmağınızı silmek istediğiniz kısmın üzerinde
       gezdirin.

• Silinecek kısımlar renklenir.
• Renklenen kısımları geri almak için [Geri Al]'a dokunun.

3     [Ayarl]'a dokunun.
4    [Kaydet]'e dokunun ya da [MENU/SET]'e basın.

[Rötuş Sil]

> [Oynatma] > [Rötuş Sil]

Ayrıntıları silme (ekranı büyütme) 
1 [SCALING]'e dokunun.

•

•

Çimdik hareketi ile ekranı büyütüp
küçültebilirsiniz.
Ekranı sürükleyerek büyütülen kısmı hareket
ettirebilirsiniz.

2 [REMOVE]'a dokunun.
• Silmek istediğiniz kısmın üzerinde parmağınızı

sürükleme işlemine geri döndürür. Silmek istediğiniz kısım fotoğraf
büyütülmüşken de sürüklenebilir.

• Silinen kısımların arka planları yapay oluşturulduğundan fotoğraflar doğal görünmeyebilir.
• Fotoğraf gruplarında her fotoğraf için [Rötuş Sil]'i ayrı uygulayın.
• (Bir kerede düzenlenemez.)
• [Rötuş Sil] işlemi fotoğraf gruplarına uygulandığında bu görüntüler orijinallerinden ayrı

olacak şekilde yeni fotoğraf olarak kaydedilirler.

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Vizör kullanılırken
– HDMI mikro kablo bağlandığında

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Videolarda
– 4K seri çekim fotoğraflarda
– Post fokus fonksiyonuyla çekilen görüntülerde
– Panorama çekimde
–           ile çekilmiş fotoğraflarda
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Çekilen fotoğrafların üzerine bilgi mesajı eklemenizi sağlar.

1    Fotoğrafı seçin (>205).
• Fotoğrafa mesaj eklenmişse ekranda [‘] simgesi görünür.

2      [Ayarl] için          düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın. 

3   Önceki ekrana dönmek için        düğmesine/simgesine basın/dokunun.
4   [Yapildi]'yı seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.

[Yazı ekle]

> [Oynatma] > [Yazı ekle]

[Çekim tarihi] Çekim tarihini ekler

[İsim]

         (Yüz tanıma):
[Yüz tanımlama]'da kayıtlı olan isim eklenecektir.
                (Bebek/Evcil Hayvan):
[Profil Ayarı]'nda kaydedilen isim eklenecektir.

[Yer] [Seyahat tarihi]'ndeki gidilecek gezi yerini [Yer] başlığına kaydeder.

[Seyahat tarihi] [Seyahat tarihi]'ndeki gidilecek gezi tarihini [Seyahat tarihi]'ne ekler.

[Başlık] [Başl. düzn.] ayarındaki bilgi eklenecektir.

• Photoshop ya da yazıcıda tarih belirlenmişse, yazı eklenmiş fotoğraflar yazdırılırken çıktıda bu 
tarih yazdırılacaktır. 

• [Çoklu]'da bir seferde 100'e kadar fotoğraf ayarlayabilirsiniz.
• Yazı eklendiğinde fotoğraf kalitesi bozulabilir.
• Grup halindeki fotoğraflar üzerine yazı eklerseniz, bunlar gruptaki orijinallerinden farklı olarak 

kaydedilirler.

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Videolar
– 4K seri çekim fotoğraf dosyaları
– Post fokus fonksiyonuyla çekilen görüntüler
– Panoramik fotoğraflar
– Saat ve başlık ayarlanmadan çekilen fotoğraflar
– [Yazı ekle] ile ekleme yapılmış fotoğraflar
–          ile çekilmiş fotoğraflar

LISALISALISA
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
e-postalara eklemede, web sayfalarına göndermede,..vb kolaylık sağlamak üzere 
fotoğrafların çözünürlüğünün azaltılmasını sağlar.

[Boyutla]

> [Oynatma] > [Boyutla]

Fotoğrafı ve çözünürlüğü seçme.
[Tek] ayarı
1  Fotoğrafı seçmek için 2/1 düğmelerine, sonra da 
      [MENU/SET]'e basın. 
2  Çözünürlüğü seçmek için 3/4düğmelerine, sonra da 
      [MENU/SET]'e basın. 

[Çoklu] ayarı
1  Çözünürlüğü seçmek için 3/4düğmelerine, 
     sonra da [MENU/SET]'e basın. 
2  Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1düğmelerine, 
     sonra da [MENU/SET]'e basın (tekrarlı). 

• [MENU/SET]'e tekrar basıldığında ayar iptal olur. 

3  Uygulamak için [DISP]'e basın.

• [Çoklu]'da bir seferde 100'e kadar fotoğraf ayarlayabilirsiniz.
• Yeniden boyutlandırılan fotoğrafın kalitesi bozulacaktır.

Şu durumlarda kullanılamaz:
– Videolar
– 4K seri çekim fotoğraf dosyaları
– Post fokus fonksiyonuyla çekilen görüntüler
– Panoramik fotoğraflar
– Fotoğraf grupları
– [Yazı ekle] ile ekleme yapılmış fotoğraflar
–          ile çekilmiş fotoğraflar
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Çekilen fotoğrafın önemli olan kısmının büyütülüp kırpılmasını sağlar.

1    Fotoğrafı seçmek için 2/1 düğmelerine, sonra da [MENU/SET]'e basın. 
2    Kırpılacak kısmı seçin.

3 [MENU/SET]'e basın.

[Kırpma]

> [Oynatma] > [Kırpma]

Düğme ile Dokunarak İşlemin tanımı

Fotoğrafı büyütür.

Fotoğrafı küçültür

3/4/2/1 Sürükleme Büyütülmüş bölgeyi hareket ettirir.

• Kırpılmış fotoğrafın kalitesi bozulacaktır.
• Fotoğraf gruplarından bir fotoğrafı kırpmak istediğinizde her seferinde bir fotoğraf kırpın.

(Tek seferde grup olarak kırpma yapamazsınız.)
• Fotoğraf gruplarından bir fotoğrafı kırptığınızda, kırpılan fotoğraf gruptaki orijinalinden farklı

olarak kaydedilir.
• Orijinal fotoğraftaki yüz tanıma ile ilgili bilgiler [Kırpma] yapılmış fotoğraflara

aktarılmayacaktır.

Şu durumlarda kullanılmaz:
– Videolar
– 4K seri çekim fotoğraf dosyaları
– Post fokus fonksiyonuyla çekilen görüntüler
– Panoramik fotoğraflar
– [Yazı ekle] ile ekleme yapılmış fotoğraflar
– ile çekilmiş fotoğraflar
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Fotoğrafların elle 900 'lik adımlarla döndürülmesini sağlar.
.• [Döndür] fonksiyonu [Resmi dönd.] fonksiyonu [OFF]'a ayarlı ise devre dışıdır.

1    Fotoğrafı seçmek için 2/1 düğmelerine sonra da
        [MENU/SET]'e basın. 
2    Dönüş yönünü seçin.

Fotoğraf 90o'lik adımlarla saat yönünde döndürülür.

Fotoğraf 90o'lik adımlarla saat yönünün tersine döndürülür.

Videoların ve 4K seri çekim dosyalarının bölünmesini sağlar. Gereksinim duyduğunuz bir 
kısmı gereksinim duymadığınız bir kısımdan ayırmak istediğinizde önerilir.
Bir dosyanın bölünmesi kalıcı bir işlemdir. Bölmeden önce iyi düşünün!

[Döndür] (Fotoğraf elle döndürülmektedir.)

> [Oynatma] > [Döndür]

[Video Bölme]

> [Oynatma] > [Video Bölme]
1    Bölünecek dosyayı seçmek için 2/1 düğmelerini
        kullanın ve [MENU/SET]'e basın. 
2    Bölmek istediğiniz yerde 3 düğmesine basın.

• Dosya duraklatılmışken 2/1 düğmeleriyle bölme yeri için
ince ayar yapabilirsiniz.

3    4 düğmesine basın.
• Bölme işlemi sırasında pil ya da hafıza kartı çıkartılırsa

dosya kaybolabilir.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Bir dosyayı başlangıç ve bitiş kısmına yakın bir yerden bölmek mümkün olmayabilir.
• Çekim süresi kısa olduğunda

MENU
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
[Zaman Ayarlı Çekim] ile kaydedilmiş bir grup fotoğraftan bir video oluşturmanıza 
olanak sağlar.

1   2/1düğmeleri ile [Zaman Ayarlı Çekim]'de kaydedilmiş olan fotoğraf
       grubunu seçin ve [MENU/SET]'e basın.
2   Yöntemini seçerek bir video oluşturun.

• Ayrıntılar için (>134)'e bakın.

[Stop Motion Animsyn] ile çekilmiş bir grup fotoğraftan bir video oluşturmanıza 
olanak sağlar.

1   2/1düğmeleri ile Stop Motion Animsyn grubunu seçip [MENU/SET]'e basın.
2   Yöntemini seçerek bir video oluşturun.

• Ayrıntılar için (>137)'ye bakın.

Kamera dik tutularak çekilen fotoğrafları dikey olarak görmenizi sağlar.

[Zaman Ayarlı Video]

> [Oynatma] > [Zaman Ayarlı Video]

[Stop Motion Video]

> [Oynatma] > [Stop Motion Video]

[Resmi dönd.] (Fotoğraf otomatik olarak döndürülmekte ve gösterilmektedir.)

> [Oynatma] > [Resmi dönd.] > [ON]

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Fotoğraflar bir bilgisayarda görüntülendiğinde, işletim sistemi ya da yazılım Exif ile uyumlu

değilse döndürülmüş olarak görüntülenemezler.
Exif, fotoğraflar için bir dosya formatı olup, kayıt bilgileri,..vb'nin kayda eklenmesi içindir.
"JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)" tarafından
oluşturulmuştur.
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10. Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Oynatma sırasında kameranın görüntüleri hangi sırada göstereceğini ayarlamanız 
içindir.

Görüntü silme onay ekranı görüntülendiğinde [Evet] veya [Hayır] seçeneklerinden 
hangisinin seçili (onay bekler vaziyette, altı çizili) olarak geleceğini belirlemek içindir.
Fabrika çıkış ayarı ["Hayır" önce] olarak yapılmıştır.

[Resim Sıralama]

> [Oynatma] > [Resim Sıralama]

[FILE NAME] Görüntüleri klasör/dosya adına göre gösterir. Bu görüntüleme biçimi 
karttaki görüntüleri kolayca bulmanızı sağlar.

[DATE/TIME]
Görüntüler çekim tarihine göre görüntülenirler. Kartta birden fazla 
kamerayla çekilmiş görüntü varsa, bu görüntüleme biçimi görüntüleri 
aramak için uygundur.

• Bir başka kart taktığınızda görüntüler önce [DATE/TIME]  sırasında görünmeyebilir. Biraz
beklemeniz durumunda [DATE/TIME] sıralı görüntüler gelecektir [DATE/TIME]:[TARİH/SAAT].

[Silme Onaylama]

> [Oynatma] > [Silme Onaylama]

[“Evet” önce] [Evet] seçili olduğundan silme işlemi çabucak yapılabilir. 

[“Hayır” önce] [Hayır] seçili olduğundan fotoğrafların kazara silinmesi önlenmiş olur.

MENU

MENU
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu* Kullanma

Wi-Fi®/Bluetooth® Fonksiyonu ile Neler 
Yapabilirsiniz

Bu talimatlarda aksi belirtilmedikçe, akıllı telefonlar ve tabletlerin her ikisi de akıllı 
telefon olarak anılacaktır.

Kamerayı akıllı bir telefona bağlayarak çalıştırma 
(>233)
• Akıllı telefonla çekim (>234)
• Kamerada kayıtlı görüntüleri oynatma, 

kaydetme veya bunları sosyal medya 
sitelerine yükleme (>238)

Uygulamaların kapsamını genişletmek 
için Bluetooth low energy'yi 
destekleyen akıllı bir telefona bağlanın 
• Eşleştirme (bağlantı kurulumu) (>226)
• Kamerayı akıllı telefon kullanarak açıp/

kapama (>233)
• [B] (Bulb) çekim (>236)
• Çekilen fotoğrafların akıllı bir telefona

otomatik olarak aktarılması (>239)
• Çekilen bir fotoğrafın üzerine akıllı

telefonun konum bilgisini yazma (>241)
• Kameranın saatiyle akıllı telefonun 

saatini eş zamanlama (>242)

* D-Lux7'nin son modellerinde bu bölümde açıklanan fonksiyonlar ve
düğmeleri ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır:

- Wi-Fi fonksiyonu düğmesi kaldırılmış, Bluetooth ve Wi-Fi fonksiyonları
[Ayarlar] menüsüne eklenen [Leica FOTOS] seçeneğine dahil
edilmişlerdir.

Kameradaki (Firmware 2.0) [Ayarlar] menüsünden [Leica FOTOS] 
seçeneğine erişebiliyorsanız, Bölüm 12'den devam edebilir, menü 
seçeneği olan "Leica FOTOS" 'un ayrıntılı kullanımı için bu kılavuzun en 
sonundaki "Leica FOTOS" ekine başvurabilirsiniz.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Wi-Fi Fonksiyonu/Bluetooth Fonksiyonu
∫ Kullanmadan önce
• Saati ayarlayın (>31).
• Kameradaki Wi-Fi fonksiyonunu kullanmak için, kablosuz erişim noktası ya da kablosuz
LAN fonksiyonu olan bir alıcı cihaz gereklidir.

∫ KABLOSUZ bağlantı ışığı hakkında

• [Ayarlar] menüsündeki [Kablosuz Bağlantı Işığı]'ndan ışığı yanmayacak/
yanıp sönmeyecek biçimde ayarlayabilirsiniz (>197).

∫ [Wi-Fi] düğmesi hakkında*

Bu talimatlarda [Wi-Fi] fonksiyonunun atandığı düğme [Wi-Fi]  düğmesi olarak
anılacaktır.
(Varsayılan olarak, [Wi-Fi] fonksiyonu çekim tercihinde [Fn6]'ya, oynatma tercihinde ise
[Fn1]'e atanmıştır.)
• Fonksiyon düğmesi hakkında daha fazla bilgi için (>49)'a bakın.

[Wi-Fi] düğmesine basma adımları (çekim tercihinde)
1         simgesine dokunun

Sürekli yanan 
mavi 

Wi-Fi/Bluetooth fonksiyonu açıktır ya da bağlantı 
yapılmıştır.

Yanıp sönen mavi Kamerayla görüntü verileri gönderildiğinde

Fn10Fn10Fn10

Fn6Fn6Fn6

OFFOFFOFF

Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9
OFFOFFOFF

 2 simgesine dokunun
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ [Wi-Fi] düğmesine basılarak gerçekleştirilecek işlemler
Kamera [Wi-Fi]'ye bağlı değilse [Wi-Fi] düğmesine basın. Kamera akıllı telefonla 
bağlantıya hazır hale gelecektir. Kamerayı doğrudan akıllı telefona 
bağlayabilirsiniz (>230).
• Kamera hazır olduğunda, önceki bağlantıların kayıtlı olduğu geçmişe erişmek ve hızlıca
bağlanmak için [DISP] düğmesine basın (>251).

Bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra [Wi-Fi] düğmesine basarak aşağıdaki işlemleri 
yapabilirsiniz:
[Bağlantıyı sonlandır] Wi-Fi bağlantısını sonlandırır.

[Hedefi değiştir] Wi-Fi bağlantısını sonlandırıp başka bir bağlantıyı 
seçmenize olanak sağlar.

[Resim Gönderme Ayarlarını 
Değiştir] Ayrıntılar için (>246)'ya bakın.

[Mevcut Hedefi favoriye 
kaydet]

Mevcut bağlantıyı ya da bağlantı yöntemini kaydettikten 
sonra bir sonraki seferde ayni bağlantı yöntemiyle 
kolayca ağa katılabilirsiniz.

[Ağ Adresi]  (>253)
• Kullanılan Wi-Fi fonksiyonuna ya da varış alıcı bağlantısına bağlı olarak, bu işlemlerin
bazılarından ayni performansı alamayabilirsiniz.

∫ Tanımlama yöntemi
Aşamalardan birinde [Geçmişten bir hedef seçin]”,.. vb 
tanımlandığında aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın

Düğme ile işlemler: İmleç düğmeleri ile [Geçmişten bir hedef 
seçin]'i seçip [MENU/SET]'e basın.

Dokunarak işlem :  [Geçmişten bir hedef seçin]'e dokunun.

• Görüntü gönderirken kartı veya pili çıkarmayın ya da sinyal alımı olmayan yerlere
gitmeyin.

• Kamera, herkese açık kamusal bir LAN bağlantısına katılmak için kullanılamaz.
• Görüntü gönderirken tam dolu pil kullanmanız önerilir.
• Mobil ağ üzerinden görüntü gönderirken sözleşmenizin ayrıntılarına bağlı olarak yüksek

paket iletişim ücretleri ödeyebilirsiniz.
• İletişim koşullarına bağlı olarak fotoğraflar tamamen gitmeyebilir. Gönderim sırasında

bağlantı kesilirse, fotoğrafların bazı bölümleri eksik gidebilir.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Akıllı Bir Telefona Bağlanma
Akıllı bir telefonla kamerayı uzaktan kontrol edebilirsiniz. 
Bunun için akıllı telefonunuzda "Leica FOTOS" kurulu olmalıdır.

"Leica FOTOS", Wi-Fi uyumlu Leica kompakt dijital kameraların akıllı telefonunuza 
bağlanmasına yarayan ve Leica Camera AG tarafından sunulan bir uygulamadır.

• En son sürümü kullanın.
• Desteklenen işletim sistemleri Ekim 2018'den itibaren geçerli olup, değişebilirler.
• Kullanılmakta olan akıllı telefona bağlı olarak düzgün hizmet alınamayabilir.
• Uygulama mobil ağ üzerinden yüklendiğinde, sözleşmenizin ayrıntılarına bağlı olarak yüksek

paket iletişim ücretleri ödeyebilirsiniz.
• Bu talimatlarda yer alan ekran görüntüleri ve bilgiler cihazınızın desteklediği işletim sistemi

ve "Leica FOTOS" versiyonuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

"Leica FOTOS" uygulamasının akıllı telefona/tablete kurulması

Android™ uygulaması için iOS uygulaması için

Desteklenen
İşletim Sistemi

Android 6.0 veya sonrası
(Android 6.0 veya sonrası Bluetooth 
fonksiyonunu kullanmayı gerektirir)

iOS 11.0 veya sonrası
(Bluetooth fonksiyonu iPad 2 ile 
kullanılamaz)

Kurulum adımları 

1 Android cihazınızı bir ağa 
     bağlayın
2 "Google Play™ Store"* 'u seçin
3 Arama kutusuna "Leica 
     FOTOS" yazıp aratın
4 "Leica FOTOS" 'u seçip 
     kurulumunu yapın
• Yandaki simge menüye
eklenecektir

* Çin'de kullanılamaz. Bu ülkede
kullanmak için lütfen aşağıdaki siteyi
ziyaret edin:
www.leica-camera.com

1  iOS cihazınızı bir ağa 
     bağlayın
2 "App Store" 'u seçin
3 Arama kutusuna "Leica 
     FOTOS" yazıp aratın 
4 "Leica FOTOS" 'u seçip 
     kurulumunu yapın
• Yandaki simge menüye

eklenecektir.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Kamerayı Bluettoth bağlantısı yardımı ile akıllı bir telefona bağlayabilirsiniz.

∫ İlk bağlantı
Eşleştirme sadece ilk bağlantıda gereklidir. Eşleştirme yapıldıktan sonra Wi-Fi 
bağlantısı otomatik olarak yapılacaktır.
(Kamerada)

• Kamera eşleştirme bekleme moduna girer ve cihazın adını
gösterir.

(Akıllı telefonunuzda)
1 "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

• Akıllı telefonun kamerayı aradığına dair bir mesaj
görüntülenirse bu mesajı kapatın.

2 [Bluetooth]'u seçin.
3 Bluetooth'u açın.
4 [Camera enable to be registered] listesinden cihazın adını kamera ekranındaki 

görüntüden seçin. 
• Kamera ile akıllı telefon arasında Bluetooth bağlantısı kurulacaktır.
• (Android cihazlarda) [Connection] seçilerek wi-fi bağlantısı tesis edilecektir.

5    Akıllı telefonun ayarlar menüsünden Wi-Fi ayar ekranına
       geçin.
6    Wi-Fi ayar ekranında kamerada görünen SSID'yi seçin
       (cihazın adı adım 4'te seçilmişti).

• SSID görünmüyorsa, Wi-Fi fonksiyonunu kapatıp açınca
görünebilir.

• Bağlandığınız cihazı değiştirmek gerekirse ekrandaki mesajları
takip edin.

Bluetooth (Low Energy) uyumlu bir akıllı telefona kameranın 
bağlanması 

• Desteklenen akıllı telefonlar

Android: Bluetooth 4.0 veya üstünü destekleyen Android 4.0 ya da üstü

iOS:
(Bluetooth low energy desteği olmayanlar hariç) 
iOS 9.0 ya da üstü (iPad 2 hariç)

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Bluetooth]
> [SET] > [Eşleşiyor]

Android cihaz kullanıyorsanız kurulumu tamamlamak için buraya kadar olan adımları 
uygulayın. iOS cihazı (iPhone, iPad) kullanıyorsanız sadece aşağıdaki adımları uygulayın

• Kameradaki [Wi-Fi Şifresi] (>253) [ON] ise, profili yüklemek gerekir. Fabrika çıkış ayarı
olarak [Wi-Fi Şifresi] [ON]'a tanımlıdır.

• Kameradaki [Wi-Fi Şifresi], [OFF] ise, [Wi-Fi Setup]'ı seçin.

1 Profilin kurulumunu yapın.
• Akıllı telefonda şifre ayarlıysa, bu şifreyi girmeniz gerekir.

2 Tarayıcıyı kapatmak için ana ekran düğmesine basın.

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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11. Wi-Fi Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
7   "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın
• Wi-Fi aracılığı ile bağlandıktan sonra eşleştirilen akıllı telefon eşleştirilmiş cihaz

olarak kaydedilecektir.

∫ Eşleştirilen akıllı telefona bağlantı (ikinci ve sonraki bağlantılar için) 

(Kamerada)

(Akıllı telefonunuzda)
1 "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

• Akıllı telefonun kamerayı aradığına dair bir mesaj görüntülenirse
mesajı kapatın.

2 [Bluetooth]'u seçin.
3 Bluetooth'u açın.
4 [Camera registered] listesinden bağlanmak istediğiniz kamerayı (cihaz adı) 

seçin, 
• Birden fazla akıllı telefonla eşleştirme yaptıysanız, bir seferde sadece biriyle bağlantı

kurabilirsiniz.

∫ Bluetooth bağlantısını sonlandırma

• Bağlantı sonlanır ve kameranın Bluetooth fonksiyonu devre dışı kalır.
• Bağlantı sonlansa bile eşleştirme bilgisi silinmeyecektir.

∫ Eşleştirme bilgilerinin silinmesi 
(Kamerada)
1    Menü öğesini seçin.

2 Silmek istediğiniz akıllı telefonu seçin.
(Akıllı telefonunuzda)
[Camera registered] listesindeneşleştirme bilgisini silmek için kamerayı (cihaz adı) 
seçip kaydı silin.

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Bluetooth] > [ON]

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Bluetooth] > [OFF]

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Bluetooth] > [SET] > [Sil]

• Bluetooth bağlantısı sırasında çekim ekranında       simgesi görünür. Bluetooth fonksiyonu 
etkin hale gelmiş ama bağlantı kurulamamışsa      simgesi yarı şeffaftır.

• Kamera ile akıllı telefon arasındaki eşleştirme zaman alıyorsa, her ikisinden de eşleştirme
bilgilerini silip yeniden eşleştirme yapın. Bu işlem cihazların doğru bir şekilde tanınmasını
sağlayabilir.

• 16'ya kadar akıllı telefon kaydı yapılabilir. 16'dan fazla cihaz kaydedilecekse, yeni cihaz
kayıtlardan en eskisinin üzerine kaydedilir.

• [Ağ Ayarlarını Sıfırla] seçeneği kayıtlı cihaz bilgilerini silecektir.

MENU

MENU

MENU
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Akıllı telefona wi-fi'den bağlanın.

A   SSID ve şifre
B QR kodu

• Akıllı telefonunuzu bu kameraya doğrudan bağlamak için gerekli
bilgi (QR kodu, SSID ve şifre) görüntülenir.
• Kameradaki [Wi-Fi] düğmesine basarak ta bilgileri görebilirsiniz.
(Akıllı telefonunuzda)
1  Leica FOTOS uygulamasını başlatın.
2 QR kodunu seçin.

• Akıllı telefon kablosuz erişim noktasından bağlandığında QR kodunun ekranda
görünmesi zaman alabilir.

• (iOS cihazlar için) Bir doğrulama ekranı görünecektir. Devam etmek için [OK]'i seçin.
3  Kameranın ekranında görünen QR kodunu taramak için "Leica FOTOS" uygulamasını 
     kullanın.

• QR kodunu büyütmek için [MENU/SET]'e basın.

4 Profili kurun.
• Akıllı telefonda şifre ayarlıysa girmeniz gerekir.

5  Tarayıcıyı kapatmak için ana ekran düğmesine basın.
6  Akıllı telefonun ayarlar menüsünden Wi-Fi fonksiyonunu açın.

7  Wi-Fi ayar ekranında kamerada görülen SSID'yi girin.
8  "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

• (iOS cihazlar) 1 ile 5. adımlar arası ikinci kez bağlanırken gerekli
değildir.

Kamerayı Bluetooth Low Energy'yi desteklemeyen bir akıllı 
telefona bağlama

• Aşağıdaki adımların aynisini uygulayarak Bluetooth Low Energy'yi destekleyen
telefonlara Wi-Fi yoluyla da bağlanabilirsiniz.

Bağlantı oluşturmak için şifre kullanma

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu]
> [Yeni Bağlantı] > [Uzaktan Çekim &
Görüntüleme]

Android cihaz kullanıyorsanız, kurulumu tamamlamak için buraya kadar olan adımları 
uygulayın. Aşağıdaki adımlara sadece iOS cihazlar (iPhone, iPad) için devam edin. 

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC

[Wi-Fi Şifresi] [ON]'a ayarlı ise elle giriş ya da şifre doğrulama için QR kodunu kullanarak 
güvenliği artırabilirsiniz.
([Wi-Fi Şifresi], fabrika çıkış ayarı olarak [ON]'a ayarlıdır.)

∫ Bağlantı oluştururken QR kodunu kullanma
(Kamerada)
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ Bağlantı oluştururken elle şifre girme

(Kamerada)

A   SSID ve şifre
B QR kodu
• Akıllı telefonunuzu bu kameraya doğrudan bağlamak için gerekli

bilgi (QR kodu, SSID ve şifre) görüntülenir
• Kameradaki [Wi-Fi] düğmesine basarak ta bu bilgileri görebilirsiniz.

(Akıllı telefonunuzda)
1  Akıllı telefonun ayarlar menüsünden wi-fi fonksiyonunu açın. 
2  Wi-Fi ayar ekranından kamerada görülen SSID'yi seçin. 
3  Akıllı telefona kamerada görüntülenen şifreyi girin (sadece ilk 
     kez bağlanırken)
4  "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu]
> [Yeni Bağlantı] > [Uzaktan Çekim &
Görüntüleme]

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Akıllı telefonunuza şifre girmeden kamerayla kolayca bir wi-fi bağlantısı 
oluşturabilirsiniz.

Hazırlık
Kamerada {Wi-Fi Şifresi]'ni [OFF]'a ayarlayın (>253).

(Kamerada)

A SSID
• Akıllı telefonunuzun bu kameraya doğrudan bağlanması için

gerekli bilgi (SSID) görüntülenir.
• Kameradaki Wi-Fi düğmesine basarak ta bu bilgileri görebilirsiniz.

(Akıllı telefonunuzda)
1     Ayarlar menüsünden Wi-Fi fonksiyonunu açın.
2     Wi-Fi ayar ekranından kamerada görüntülenen SSID'yi
        seçin.
3     "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

• Kamerada bağlantı doğrulama ekranı çıktığında bağlantı için
[Evet]'i seçin (sadece ilk kez bağlanırken).

Şifresiz bağlantı

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu]
> [Yeni Bağlantı] > [Uzaktan Çekim & 
Görüntüleme]

[Wi-Fi Şifresi], [OFF]'a ayarlandığında.
Wi-Fi ağına bağlanmadan önce, bağlanmak istediğiniz cihazın bağlantı doğrulama 
ekranındaki cihaz olduğundan emin olun. Başka bir cihaz göründüğünde [Evet]'i 
seçerseniz kamera otomatik olarak bu cihaza bağlanacaktır. Yakınlarda başka bir Wi-Fi 
cihazı varsa [Wi-Fi Şifresi]'ni (>253) [ON]'a ayarlamanız önerilir.

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Bağlantı yöntemini değiştirmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın.

veya

∫  Kablosuz erişim noktası yoluyla bağlantı ([Ağ Yoluyla]):

(Kamerada)
1  [Ağ Yoluyla]'yı seçin.

• Kameraya kablosuz erişim noktasıyla bağlanmak için (>248)'deki bağlantı
yöntemini takip edin.

(Akıllı telefonunuzda)
2  Akıllı telefonun ayarlar menüsündeki wi-fi bağlantısını açın.
3  Kamerayı bağladığınız kablosuz erişim noktasına akıllı telefonu bağlayın. 
4  " Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

∫ Kamera ve akıllı telefonu doğrudan bağlamak için ([Doğrudan]):
(Kamerada)
1 [Doğrudan]'ı seçin.

• Kamerayı akıllı telefona bağlamak için (>250)'deki bağlantı yöntemini takip edin.

(Akıllı telefonunuzda)
2 " Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

Wi-Fi bağlantı yöntemini değiştirme

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu] >
[Yeni Bağlantı] > [Uzaktan Çekim &
Görüntüleme]      [DISP] düğmesi

> [DISP düğmesi]     [Yeni Bağlantı]
[Uzaktan Çekim & Görüntüleme]     [DISP]
düğmesi

MENU

Wi-Fi
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
1    Kamerayı çekim tercihine alın.
• Çekim tercihine geçmek için deklanşöre yarım basın.

2    Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak için kameranın menü
        seçeneklerinden tercih yapın

• Kameradaki Wi-Fi düğmesine basarak ta bağlantıyı
sonlandırabilirsiniz.

3    Akıllı telefondan "Leica FOTOS" uygulamasını kapatın.

Wi-Fi bağlantısını sonlandırma

> [Ayarlar]>[Wi-Fi]>
[Wi-Fi Fonksiyonu]     [Evet]

       düğmesine • Akıllı telefonla [4K Ön Seri Çekim] yapılıyorsa sadece kameradaki
basıp 4K seri çekime geçtikten sonra bağlantıyı sonlandırın.

MENU
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Akıllı Telefonla Kamerayı Çalıştırma
∫ Gerekli kablosuz bağlantı seçeneği
Bu seçenek, akıllı bir telefona bağlandıktan sonra kullanılacak fonksiyona bağlı olarak 
değişir.

Kamera kapalı olsa bile, akıllı telefonunuz yardımıyla 
uzaktan açılıp çalıştırılabilir. Uzak bir yerden çekim 
yapmak ya da görüntülere bakmak için kamerayı 
çantanızda bile olsa açabilirsiniz. 

1 Akıllı telefonla Bluetooth bağlantısı kurun (>226).
2 Kameranın menüsünden seçim yapın.

3 Kameranın açma/kapama düğmesini [OFF](KAPALI)'a getirin.
4 Akıllı telefonda "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın ve Bluetooth 

fonksiyonunu bağlantı yapılabilecek duruma (bekleme durumu) getirin. 
5 Akıllı telefonu çalıştırın

• Kamera otomatik olarak açılır ve wi-fi bağlantısının otomatik olarak yapılmasına izin verir.
– (iOS cihazlar) Akıllı telefonun bağlantı durumuna göre wi-fi ayar ekranından bağlanılan

cihazı gereksinim duyulabilir. Ayarı değiştirmek için akıllı telefonun ekranındaki mesajı
izleyin.

Gerekli kablosuz 
bağlantı Bluetooth low energy desteği

Fonksiyonun Bluetooth Low Energy'yi destekleyen akıllı 
telefonlarda kullanılabileceğini belirtir.
Fonksiyonun Bluetooth Low Energy'yi desteklemeyen akıllı 
telefonlarda kullanılabileceğini gösterir.

Fonksiyonun Bluetooth Low Energy'yi destekleyen akıllı 
telefonlarda kullanılabileceğini gösterir.
• Fonksiyonun hem Bluetooth ve hem de Wi-Fi kullanan akıllı bir

telefona bağlanmanızı gerektirdiğini gösterir.

Akıllı telefonla kamerayı açıp kapama
Gerekli kablosuz bağlantı:

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Uzaktan Uyandırma] > [ON]

1         simgesini seçin.
2  [Remote operation](Uzaktan işlem)'ı seçin.

Bluetooth

Wi-Fi

Wi-FiBluetooth

Wi-FiBluetooth
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11. Wi-Fi Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ Akıllı telefonla kamerayı kapatma

1    Akıllı bir telefona bağlanın (>225).
2    Akıllı telefonu çalıştırın.

1  simgesini seçin.
2 

• [Uzaktan Uyandırma] seçeneği [ON] ise kamera kapalı bile olsa Bluetooth fonksiyonu
çalışmaya devam eder. Bu da pilin bitmesine yol açar.

Akıllı telefon yardımıyla fotoğraf çekme (uzaktan çekim)
Gerekli kablosuz bağlantı:

• Çekilen görüntüler kameraya kaydedilirler.
• Bazı ayarlar kullanılamaz.

Wi-Fi

Kamera akıllı telefona Bluetooth aracılığı ile önceden bağlanmışsa         → [Remote
operation]'ı seçin.
(iOS cihazlar)
Akıllı telefonun bağlantı durumuna göre Wi-Fi ayar ekranında bağlanılan cihazı 
değiştirmeye gereksinim duyulabilir. Ayarı değiştirmek için akıllı telefonun 
ekranındaki mesajları izleyin.
1   [    ] simgesini seçin.

2    Fotoğrafı çekin

[           ] simgesini seçin
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ İşlemler için kamera ile akıllı telefon arasındaki daha yüksek önceliğin 
    ayarlanması 

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Kurulumu] > [Uzaktan kumandalı cihaz önceliği]

[Kamera]

Hem kamera ve hem de akıllı telefon ile işlem yapmanızı 
sağlar.
• Kameranın düğme ayarları,..vb akıllı telefondan

değiştirilemez.

[Akıllı telefon]

Sadece akıllı telefondan işlem yapılmasına izin verir.
• Kameranın düğme ayarları,..vb akıllı telefondan değiştirilebilir.
• Uzaktan çekimi sonlandırmak ve ekrana geçmek üzere kameradaki

herhangi bir düğmeye basın ve [Çıkış]'ı seçin.

• Bağlantı sürerken bu fonksiyonun ayarları değiştirilemez.

• Mercek ve yatağı ileri çıktığında kamera öne eğilebilir. Kameranın üçayak ya da benzeri bir 
şeyin üzerinde sabitlendiğinden emin olun.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Aşağıdaki durumlarda uzaktan çekim çalışmaz:

– Panoramik çekimde*

– [Zaman Ayarlı Çekim] kullanıldığında
* [Uzaktan Kumandalı Cihaz Önceliği] olarak        ([Akıllı telefon]) seçildiğinde uzaktan 
  çekim için geçici olarak Program tercihine geçebilirsiniz. Uzaktan çekim bittikten sonra 
  kamera normal çalışmasına döner.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
1    Akıllı telefonla Bluetooth bağlantısı yapın (>226)
2    Akıllı telefonu çalıştırın.

• Çekim esnasında, [Uyku modu] etkinleştirildikten sonra kamera kapandığında tekrar açmak 
için akıllı telefonda [Shutter Remote Control]'u yeniden seçebilirsiniz (Aşağıdaki ayarların 
yapılması gerekir).
– [Uzaktan Uyandırma]: [ON]
– [Oto aktarım]: [OFF]

Yalnız Bluetooth bağlantısı aracılığı ile akıllı bir telefondan 
deklanşöre basma 
Gerekli kablosuz bağlantı: 

1           simgesini seçin.
2  [Shutter Remote Control]'u seçin. 
3  Fotoğrafı çekin

• [Shutter Remote Control] sadece kameranın açma/kapama düğmesi [ON]'da ise çalışır.
• Kameranın görüntü izleme ekranı akıllı telefonta kullanılamaz.

[B] (Bulb) hakkında
Enstantane hızını [T](Time)'ye aldığınızda, deklanşöre tam bastıktan 
sonra örtücü (obtüratör) açık kalır (yaklaşık 29 dak'ya kadar).
Deklanşöre tekrar bastığınızda örtücü (obtüratör) kapanacaktır.
Bu seçeneği örtücünün çok uzun bir süre açık kalmasının gerektiği 
havai fişek gösterisi, gece çekimleri,.. gibi durumlarda kullanın.

Akıllı telefonu çalıştırma
1 Çekime başlamak için [    ] simgesine basın ([    ]'e basıp tutun).
2 Çekimi bitirmek için parmağınızı [    ]'den çekin.
• Deklanşörü tam basma durumunda sabitlemek için [    ] simgesini [LOCK] (Kilit) 

yönüne kaydırın. Çekimi sonlandırmak için de [    ] simgesini geri kaydırın ya da 
deklanşöre basın.

• [B](Bulb) çekim esnasında Bluetooth bağlantısı kesilirse Bluetooth bağlantısını 
yeniden kurup akıllı telefonu kullanarak çekimi bitirin.

• [T] (Time) simgesi ekranda görünecektir.

Bluetooth
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ [Uyku modu]'ndan çıkış süresinin kısaltılması
Kamerayı akıllı bir telefondan [Uyku modu] ile uyandırırken öncelikli fonksiyon olarak 
kullanmak üzere akıllı telefon fonksiyonunu seçin.
Hazırlık:
[Bluetooth] ve [Uzaktan Uyandırma]'yı [ON]'a getirin (>233).

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Uyku modundan çıkılıyor]

[Uzk.Erşm. / 
Aktarma Çnceliği]

Kamerayı [Remote Operation] ya da [Transfer 
image] ile uyandırmak için gerekli süreyi kısaltır.

[Uzk.Erşm. Deklanşör 
önceliği]

Kamerayı [Shutter Remote Control] ile uyandırmak 
için gerekli süreyi kısaltır.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
1   Akıllı bir telefona bağlanın (>225).
2   Akıllı telefonu çalıştırın.

Kamerada kayıtlı fotoğrafları oynatma/kaydetme veya sosyal medya 
sitelerine yükleme
Gerekli kablosuz bağlantı:

Kamera Bluetooth aracılığı ile akıllı telefona önceden bağlanmışsa        → [Remote 
operation] seçimini yapın..
(iOS cihazlar)
Akıllı telefonun bağlantı durumuna göre, Wi-Fi ayar ekranından bağlı cihazı 
değiştirmeniz gerekebilir. Ayarları değiştirmek için akıllı telefonun ekran mesajlarını 
takip edin.

1  seçin.
• Ekranın sol üstündeki (A) simgesine dokunarak

görüntüleri değiştirebilirsiniz. Kameradaki
görüntüler için [Leica]'yı seçin.

(Görüntüyü oynatmak için)
2 Büyütmek için görüntüye dokunun.

• Video oynatıldığında, görüntü kalitesi çekimdeki
asıl görüntüden farklı olabilir. Ayrıca, akıllı telefona
ya da kullanım koşullarına bağlı olarak, fotoğraf
veya video oynatma sırasında görüntü kalitesi
bozulabilir ya da seste kaymalar olabilir.

(Görüntüyü kaydetmek ya da bir sosyal medya sitesine 
veyahut ta başka bir web hizmetine yüklemek için)*

* iOS cihazlarda akıllı telefona sadece fotoğraf
kaydedebilirsiniz.
3 Görüntüye dokunduktan sonra, basılı tutup sürükleyin.

• Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için işletim sisteminin Android 7.0 veya üstü ya da
iOS 10.0 veya üstü olması gerekir.

• Akıllı telefona ya da işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak RAW formatındaki fotoğraflar
düzgün görüntülenemeyebilirler.

• Aşağıdaki görüntü türlerini kaydedemezsiniz:
– 4K formatındaki videolar
– 4K seri çekim dosyaları
– Post fokus fonksiyonu ile çekilen fotoğraflar

Wi-Fi
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Kamera, çekilen görüntüleri Wi-Fi aracılığı ile Bluetooth bağlantılı akıllı bir 
telefona otomatik olarak aktarır.

1    Akıllı telefonla Bluetooth bağlantısı yapın (>226).
2     Kameranın menüsüne geçin.

• Kamerada Wi-Fi bağlantısını sonlandırmanızı isteyen bir onay ekranı görünürse 
[Evet]'i seçerek bağlantıyı sonlandırın.

3    Akıllı telefonda, [Evet] (Android cihazlar) ya da  [Wi-Fi ] (iOS
cihazlar)'yi seçin.
• Kamera otomatik olarak bir Wi-Fi bağlantısı oluşturacaktır.

– (iOS cihazlar) Bağlanılan cihazları değiştirmek için, Wi-Fi ayar ekranından 
ekran mesajlarını uygulayın.

4    Kameradaki gönderim ayarlarını kontrol edin ve [Ayarl] öğesini seçin.
• Gönderme ayarlarını değiştirmek için [DISP]'e basın (>246).
• Kamera görüntüleri otomatik olarak aktarabileceği bir duruma otomatik olarak geçecek 

ve çekim ekranında       simgesi görünecektir (görünmezse otomatik görüntü aktarımı 
yapılamaz. Akıllı telefondan Wi-Fi bağlantısının durumunu kontrol edin.

5     Kamerayla fotoğrafı çekin.
• Her çekilen fotoğraf tanımlanan cihaza otomatik olarak gönderilir. 
• Dosya gönderilirken çekim ekranında       görünür.

∫ Otomatik görüntü aktarımını durdurmak 
için adım 2'de [OFF]'u seçin.
• Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak istediğinize dair bir onay ekranı görünecektir.

Çekilen görüntülerin akıllı bir telefona otomatik olarak aktarılması
Gerekli kablosuz bağlantı:

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Oto aktarım] > [ON]

[Oto aktarım]'ı [ON]'a ayarladıysanız, kamera ve akıllı telefon Wi-Fi/Bluetooth 
aracılığı ile bağlanacak ve kamerayı bir sonraki açışınızda, akıllı telefonda "Leica 
FOTOS" uygulamasını başlattığınızda aktarım otomatik olarak gerçekleşecektir.

Wi-FiBluetooth
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
• [Oto aktarım] seçeneği [ON]'a ayarlandığında [Ayarlar] menüsündeki [Wi-Fi] 
seçeneğinde yer alan [Wi-Fi Fonksiyonu] kullanılamaz.

• Görüntü aktarımı sırasında kamera kapanır da dosya aktarımı iptal olursa, tekrar açıldığında 
dosyalar yeniden gönderilecektir. 
–  Dosyaların saklanmasında bir değişiklik olması halinde gönderilemeyen dosyalar yeniden 

gönderilemeyebilirler. Örneğin, kamerayı tekrar açmadan önce kartı değiştirirseniz 
dosyalar yeniden gönderilmeyebilir.

– Gönderilemeyen dosya sayısı fazla ise tüm dosyaları yeniden göndermek mümkün 
olmayabilir.

• Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için işletim sisteminin Android 7.0 veya üstü ya da 
iOS 10.0 veya üstü olması gerekir.

• Akıllı telefona ya da işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak RAW formatındaki dosyalar 
düzgün görülemeyebilirler.

• Aşağıdaki görüntü türlerini otomatik aktaramazsınız:
– Videolar
– 4K seri çekim dosyaları
– Post fokus fonksiyonuyla çekilen fotoğraflar
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Akıllı telefon, Bluetooth aracılığı ile konum bilgisini kameraya gönderir ve kamera 
aldığı bu konum bilgisini yazarken çekimi de yapar. 

Hazırlıklar:
Akıllı telefonda GPS fonksiyonunu etkinleştirin.

1    Akıllı telefonla Bluetooth bağlantısı yapın (>226).
2     Kameranın menüsüne geçin.

• Kamera konum bilgisinin kaydedilebileceği moda girecek ve çekim ekranında 
[GPS] yazısı görünecektir. 

3     Kamerayla fotoğrafı çekin.
• Konum bilgisi çekilen fotoğrafa yazılacaktır.

Çekilen bir görüntüye akıllı telefonun konum bilgisinin yazılması
Gerekli kablosuz bağlantı:

A  Akıllı telefon konum bilgisini alır.
B  Akıllı telefon konum bilgisini 
   gönderir.
C Kamera konum bilgisini 
     yazarken çekimi yapar.

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Yer günlüğü] > [ON]

[GPS] yazısı yarı saydam görünüyorsa
Konum bilgileri alınamadığından veriler de yazılamaz. Akıllı telefon bina ya da çanta gibi 
bir yerde ise GPS ile konumlandırma mümkün olmayabilir.
• Konum bulmayı denemek için akıllı telefonun konum performansını en iyi duruma getirecek 

şekilde, gökyüzünün genişçe görüldüğü,..vb bir yer bulun.
• Akıllı telefonunuzun kullanım talimatına bakın.

• Konum bilgisi olan görüntülerde [GPS] simgesi görünür. 
• Konum bilgisi alınırken akıllı telefonun pili daha çabuk biter.
• Bu fonksiyonu kullanırken konu ile ilgili gizliliğe, yani kişilik hakları,..vb.'ne önem 

verdiğinizden emin olun. Doğacak risklerle ilgili durumlar sizin sorumluluğunuzdadır.

Bluetooth

GPS Bluetooth
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Kameranın [Ayarlar] menüsünde yer alan [Dünya saati] ayarındaki [Varış nok.] ya da 
[Ev] ayarını akıllı telefonun karşılık gelen ayarları ile eş zamanlı hale getirin. 

1    Akıllı telefonla bir Bluetooth bağlantısı oluşturun (>226).
2     Kameranın menüsüne geçin.

Akıllı telefonla kameranın saatinin eş zamanlanması
Gerekli kablosuz bağlantı:

> [Ayarlar] > [Bluetooth] > [Otomatik saat ayarı] > [ON]

Bluetooth
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Görüntülerin Gönderilmesi
Fotoğrafları gönderirken önce [Yeni Bağlantı] öğesini ve ardından da fotoğraf gönderme 
yöntemini seçin.

∫ Gönderilebilen görüntüler

*1 [Kaydederken Resim Gönder] kullanılamaz.
*2 İşletim sistemi olarak Android 7.0 veya üstü ya da iOS 10.0 veya üstü gereklidir.
*3 4K videolar hariç
• Cihaza bağlı olarak bazı görüntüler oynatılamayabilir ya da görüntülenemeyebilir.
• Görüntülerin oynatılması hakkındaki bilgiler için söz konusu cihazın kullanım

talimatlarına bakın.

> [Ayarlar]>[Wi-Fi]>[Wi-Fi Fonksiyonu]>
[Yeni Bağlantı] > [Kaydederken Resim Gönder]
veya [Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder]

JPEG RAW*2 MP4*1,3 4K Seri Çekim Dosyası*1
Post fokus fonksiyonu ile çekilen görüntüler*1

± ± ± —
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Hazırlıklar:
• "Leica FOTOS" uygulamasını önceden kurun (>225).

1   Menüden seçiminizi yapın.

2  [Ağ Yoluyla] veya [Doğrudan]'ı seçip bağlanın (>247, 250).

3  Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

4   Gönderme ayarlarını kontrol edip [Ayarl]'ı seçin.

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu] >
[Yeni Bağlantı] > [Kaydederken Resim Gönder] veya [Kamerada
Kayıtlı Resimleri Gönder]

(Akıllı telefonunuzda)
[Ağ Yoluyla] bağlandığınızda :

1  Wi-Fi fonksiyonunu açın.
2  Kablosuz erişim noktasını seçin 
3  "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

[Doğrudan] seçeneklerinden [WPS Bağlantısı] ile bağlanırken:
1 "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

[Doğrudan] seçeneklerinden [Manuael Bağlantı] ile bağlanırken :
1  Wi-Fi Fonksiyonunu açın.
2  Kameranın ekranındakiyle uyuşan SSID'yi seçin.
3 "Leica FOTOS" uygulamasını başlatın.

5
• Gönderme ayarlarını değiştirmek için [DISP]'e basın (>246).

[Kaydederken Resim Gönder] seçildiğinde

Fotoğrafı (ları) çekin (>245).

[Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder] seçildiğinde

Fotoğrafı seçin (>245).

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Bluetooth] seçeneğinde [Oto aktarım] tercihi [ON]'a ayarlıysa [Wi-Fi Fonksiyonu] kullanılamaz. 
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ Çekim yaparken fotoğrafların gönderilmesi
Çektiğiniz her fotoğraf her seferinde tanımlı bir cihaza otomatik olarak gönderilebilir.
• Bir dosya gönderilirken çekim ekranında       simgesi görülür.
• Bağlantıyı sonlandırmak için menüyü ayarlayın.

• Fotoğraf gönderirken gönderme ayarlarını değiştiremezsiniz.
> [Ayarlar]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Fonksiyonu]> [Evet]

• Çekim önceliği kamerada olduğundan çekim sırasındaki gönderme işlemi zaman alabilir.
• Aktarım tamamlanmadan kamerayı kapatır ya da Wi-Fi bağlantısını sonlandırırsanız

gitmeyen dosyalar yeniden gönderilmeyecektir.
• Gönderme sırasında dosyaları silemezsiniz ya da oynatma menüsünü kullanamazsınız.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• [Zaman Ayarlı Çekim]'i ayarlarsanız wi-fi bağlantısı sonlanır bu fonksiyonu

kullanamazsınız.

∫ Kameradaki kayıtlı fotoğrafları gönderme 
Çekimden sonra da fotoğraflar seçilip gönderilebilirler.
[Tekli seçim] ayarı
1  Fotoğrafı seçin.
2  [Ayarl]'ı seçin.

[Çoklu seçim] ayarı
1  Fotoğrafı seçin (tekrarlayın).

• Fotoğraf tekrar seçildiğinde ayar iptal olur.
2 [Yapildi]'yı seçin.

• Bağlantıyı kapatmak için [Çıkış]'ı seçin.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Bir başka cihazla çekilmiş, bir bilgisayarda düzenlenmiş ya da değiştirilmiş fotoğrafları

göndermek mümkün olmayabilir.

5
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ Görüntü gönderme ayarlarının değiştirilmesi
Bağlantı kurulduktan sonra [DISP]'e basarak ayarları değiştirebilirsiniz.

[Boyut]

Gönderilecek görüntüyü yeniden boyutlandırın.
[Orijinal]/[Oto]/[Değiştir] ([M], [S] veya [VGA])
• [Web servis]'lerinden birine gönderilecekse [Oto] olarak

ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek yere göre çözünürlüğü değiştirir.
[Dosya formatı] [JPG]/[RAWiJPG]/[RAW]
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Wi-Fi bağlantılar Hakkında
Aşağıdaki bağlantı türleri kullanılabilir.

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu]

[Yeni Bağlantı]

Wi-Fi fonksiyonu ve gönderim yeri seçildikten sonra bağlantıyı 
oluşturur. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülendiğinde bağlantı 
yöntemini seçin.

Kablosuz erişim noktası

• [Ağ Yoluyla] (>248):
Kablosuz erişim noktası yardımıyla bir bağlantı oluşturur.

• [Doğrudan] (>250):
Chazı ve kamerayı doğrudan bağlar.

[Geçmişten bir 
hedef seçin]/
[Favoriden bir 
hedef seçin]

Önceki ayarların aynisi kullanılarak bağlantı oluşturulur  (>251).

MENU
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Kablosuz erişim noktasına bağlanmak için bir bağlantı şekli seçin

• İlk bağlantı dışında, kamera daha önce kullanılan kablosuz erişim noktasına bağlanacaktır.
Bağlantı yerini değiştirmek için [DISP]'e basın.

• WPS, kablosuz LAN cihazlarının bağlantısı ve güvenliği ile ilgili ayarları kolayca
yapılandırmanızı sağlayan bir fonksiyonu ifade eder.
WPS fonksiyonunun nasıl çalıştırılacağı ve desteklenip desteklenmediği hakkındaki ayrıntılar
için kablosuz erişim noktasının kullanım kılavuzuna bakın.

Kablosuz erişim noktası üzerinden bağlantı ([Ağ Yoluyla])

[WPS (Düğme)]

WPS işaretli, Wi-Fi Protected SetupTM uyuml, basmalı 
düğmesi olan bir kablosuz erişim noktasını kaydetmek için.

Kablosuz erişim noktasının WPS 
düğmesine WPS moduna geçilene 
kadar basın

Örnek:

[WPS (PIN Kodu)]

Wi-Fi Protected SetupTM 'ı destekleyen WPS işaretli PIN kodu tipi 
kablosuz erişim noktasını kaydetmek için.
1 Kameradan kablosuz erişim noktasını seçin.
2 Kamera ekranında görülen PIN kodunu kablosuz
    erişim noktasına girin.
3 Kamerada [MENU/SET]'e basın.

[Listeden]
WPS uyumluluğundan emin değilseniz ya da bir kablosuz 
erişim noktasını arayıp bağlanmak istiyorsanız bu seçeneği 
tercih edin (>249).
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Kullanılabilir kablosuz erişim noktası arayın.
• Ağ kimlik doğrulaması şifreliyse kablosuz erişim noktasının şifreleme anahtarını
onaylayın.

1    Kablosuz erişim noktasını seçin.
• Tekrar kablosuz erişim noktası aramak için [DISP]'e basın.
• Kablosuz erişim noktası bulunamadıysa (>249)'daki

[Manuel ekle] ile bağlantıya bakın..

2    (Ağ kimlik doğrulaması şifreli ise)
Şifre anahtarını girin.
• Karakterleri nasıl gireceğiniz konusunda (>55)'e bakınız.

∫ [Manuel Ekle] ile bağlanıldığında
• Bağlanılacak olan kablosuz erişim noktasının SSID'sini, kimlik doğrulama türünü ve şifre
anahtarını kontrol edin.
1  "WPS uyumluluğundan emin değilseniz ([Listeden])" bölümünün 1. adımında

 görünen ekrandan [Manuel ekle]'yi seçin.
2  Bağlandığınız kablosuz erişim noktasının SSID'sini girip [Ayarl]'ı seçin.. 

• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.
3  Ağ kimlik doğrulama türünü seçin.

4 ([Şifreleme yok] dışında bir seçenek belirlendiğinde)
Şifre anahtarını girin.

WPS uyumluluğundan emin değilseniz ([Listeden])

[WPA2-PSK]
Desteklenen şifreleme yöntemleri : [TKIP], [AES]

[WPA2/WPA-PSK]

[Şifreleme yok] —

• Kablosuz erişim noktasını kaydederken, kablosuz erişim noktalarına ait talimatları ve
ayarları kontrol edin.

• Bağlantı kurulamıyorsa, kablosuz erişim noktasının iletimi çok zayıf olabilir.
Ayrıntılı bilgi için "Mesajlar" (>270) ve "Sorun giderme" (>272)'ye bakın.

• Bulunduğunuz ortama bağlı olarak, kamera ve kablosuz erişim noktası arasındaki iletim
hızı düşebilir.  Ayrıca, kablosuz erişim noktası kullanılamayabilir.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Kamera ile bir başka cihazı doğrudan bağlama ([Doğrudan])

[WPS Bağlantısı]

[WPS (Düğme)]
1 Kameradan [WPS (Düğme)]'yi seçin.
2 Cihazı WPS moduna getirin.

• Kamerada [DISP]'e basarak bağlantı için daha uzun süre
bekleyebilirsiniz. 

[WPS (PIN kodu)]
1 Kameradan [WPS (PIN kodu)]'nu seçin.
2 Cihazın PIN kodunu kameraya girin.

[Manuel Bağlantı]

Kamerada gösterilen SSID ve 
şifreyi girin.
• [Wi-Fi Şifresi], [OFF]'a ayarlıysa

şifre isteği görüntülenmez. Bu 
durumda bağlantı için SSID 
(>230)'yi seçin.

• Ayrıca, lütfen bağlandığınız cihazın kullanım talimatlarına bakın.
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
Wi-Fi fonksiyonu kullanıldığında wi-fi bağlantı geçmişi Geçmiş'e kaydedilir. Geçmişten 
bağlanamak, daha önce kullanılan ayni wi-fi kurulumlarına kolayca bağlanmanızı sağlar.
• Bağlanılacak cihazın ayarları değiştirilmişse  cihaza bağlanmak mümkün olmayabilir.

1    Menüden seçiminizi yapın.

2    İstediğiniz bağlantı ayarını seçin.
• [DISP]'e basarak bağlantının ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

∫ Geçmiş öğelerinin Favorilere kaydedilmesi 
1 Menüden seçiminizi yapın.

2 Kaydetmek istediğiniz öğeyi seçip 1 düğmesine basın. 
3 Bir kayıt adı girin.

• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.
• En fazla 30 karakter girilebilir. İki baytlık karakter iki karakter olarak kabul edilir.

Önceki ayarlardan biriyle hızlı bağlanma 
([Geçmişten bir hedef seçin]/[Favoriden bir hedef seçin])

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu]

[Geçmişten bir hedef 
seçin] Daha önce kullanılan ayarlarla bağlanır.

[Favoriden bir hedef 
seçin] Favorilere kaydedilmiş ayarlardan bağlanır.

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu] >
[Geçmişten bir hedef seçin]

MENU

MENU
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
∫ Favorilerde kayıtlı öğelerin düzenlenmesi 
1 Menüden seçiminizi yapın.

2 Düzenlemek istediğiniz Favoriler öğesini seçip 1düğmesine basın.

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Fonksiyonu]
> [Favoriden bir hedef seçin]

[Favoriden Kaldır] —

[Favori Sırasını 
Değiştir] Hedefi seçin.

[KayıtlıAdı Değiştir] • Metin girişi için (>55)'e bakın

• Geçmişe kaydedilebilecek öğe sayısı sınırlı olduğundan sık kullanılan bağlantı ayarlarını
Favoriler'e kaydedin.

• [Ağ Ayarlarını Sıfırla] işlemi geçmişte ve favorilerde kayıtlı olan ayarları siler.
• Bağlanmak istediğiniz cihaz (akıllı telefon,..vb) kameranınkinden başka bir kablosuz erişim

noktasına bağlıysa [Doğrudan]'ı kullanarak cihazı kameraya bağlayamazsınız. Bağlanmak
istediğiniz cihazın wi-fi ayarlarını kameranın erişim noktası ayarlarına uygun olacak şekilde
değiştirin.
Ayrıca, [Yeni Bağlantı]'yı seçip cihazları yeniden bağlayabilirsiniz (>225).

MENU
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11. Wi-Fi/Bluetooth Fonksiyonunu Kullanma
[Wi-Fi Kurulumu] Menüsü
Bu menü bölümündeki öğeler, wi-fi fonksiyonu için gerekli ayarları yapılandırmaya yarar.
Wi-Fi'ye bağlıyken ayarlar değiştirilemez.

Uzaktan çekim sırasındaki işlemleri gerçekleştirmek için kamera ve akıllı telefon arasında 
daha yüksek önceliği ayarlamayı sağlar (>235).

Bir akıllı telefona doğrudan bağlantı için şifre girişini etkinleştirerek güvenliği artırmanıza olanak sağlar.

Wi-Fi fonksiyonunun üçüncü bir kişi tarafından yanlış çalıştırılması ve kullanılmasını 
önlemek, kayıtlı kişisel bilgileri korumak için wi-fi fonksiyonunu parola ile korumanız önerilir.

> [Ayarlar] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Kurulumu]

[Uzaktan Kumanda Aygıtının Önceliği]

[Wi-Fi Şifresi]

[ON] SSID ve şifre kullanarak akıllı telefonla kamerayı bağlar (>228).

[OFF] SSID kullanarak kamerayla akıllı telefonu birbirine bağlar (>230).

• [ON] seçildiğinde QR kodunu taratarak ta bağlantı kurabilirsiniz.

[Aygıt Adı]

Kameranın SSID adını değiştirmenize yarar.
1  [DISP]'e basın.
2  İstediğiniz adı girin.

• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.
• En fazla 32 karakter girilebilir.

[Wi-Fi İşlev Kilidi]

[Kur] Şifre olarak dört haneli herhangi bir sayı olarak girin.
• Karakterlerin nasıl girileceği konusunda (>55)'e bakınız.

[İptal] Şifreyi iptal edin.

• Şifre ayarlandıktan sonra, wi-fi fonksiyonunu her kullandığınızda bu şifreyi girmeniz gerekir.
• Şifreyi unutursanız [Ayarlar] menüsünden [Ağ Ayarlarını Sıfırla] ile şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

[Ağ Adresi]

• Kameranın IP adresini ve Mac adresini gösterir.
• MAC adresi, ağ cihazlarını tanımlamak için kullanılan, o cihaza özgü bir adrestir.
• IP adresi, internet ya da benzeri bir ağa bağlanmış bir bilgisayarı tanımlayan numaradır.
Genelde adresler, kablosuz erişim noktasındaki gibi DHCP fonksiyonu tarafından otomatik
olarak atanır (Örnek: 192.168.0.87)

[Onaylı Yönetmelik]

Teknik uyumluluk standardı doğrulama numarası görüntülenir.
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12. Başka Bir Cihaza Bağlanma

4K Videoları Harici Bir Cihazda İzleme/
Kaydetme

∫ TV ekranından izleme
Kamerayı 4K'yı destekleyen bir TV'ye bağlayarak, kamerayla kaydedilmiş olan 4K 
videoları izleyerek bu görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Çözünürlüğü daha düşük olsa bile HD TV gibi 4K'yı desteklemeyen bir cihaza bağlanarak 
ta bu videoları izleyebilirsiniz.
Hazırlık:
• [HDMI Modu (Oynat)]'ı (>201) [AUTO]'ya alın ya da çözünürlüğü
[4K/30p]'ye ayarlayın.

• 4K Videoyu desteklemeyen bir TV'ye bağlandığınızda [AUTO]'yu
seçin.

4K uyumlu bir TV ile kamerayı mikro HDMI kablosu yardımıyla bağlayarak
oynatma ekranını görüntüleyin (>255)
• [HDTV Link]'i [ON] olarak ayarlayıp HDTV uyumlu bir TV'ye bağlandığınızda TV otomatik olarak 
oynatma ekranını görüntüleyecektir. Ayrıntılar için (>256)'ya bakınız.

• Bundan başka, 4K'yı destekleyen bir TV'nin SD kart yuvasına kart takarak ta 4K videoları
oynatabilirsiniz.

• TV'nin kullanım kılavuzunu da gözden geçirin.

∫ Bilgisayardan izleme
• 4K videoları izlemek ve düzeltmeler yapmak için yüksek performanslı bir 
bilgisayar gereklidir. 

4K videolar sadece özel uyumluluğa sahip Blue-Ray disklerde ya da DVD'lerde 
çoğaltılabilirler.

∫ 4K videoların bilgisayarınızda saklanması
4K videoları bir bilgisayara aktarmak için, kameranızı Leica Camera AG'nin ana 
sayfasında kaydettikten sonra indirebileceğiniz bir yazılımı kullanabilirsiniz (>257).
• Ayrıntılar için yazılımla ilgili talimatlara bakınız.

4K Video izleme

4K videoların saklanması
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12. Başka bir cihaza bağlanma
TV'de Oynatma

Hazırlıklar: Kamera ve TV'yi kapatın.

1  Kamera ve TV'yi bir mikro HDMI kablo ile bağlayın.
• Bağlantıların yönünü kontrol ederek düzgünce takın (yanlış yönde takılırlarsa fiş ve

soketin pimleri yamulup hatalı çalışmaya neden olabilirler). Ayrıca, kabloyu yanlış
yere takmayın. Kamera zarar görebilir.

2  TV'yi açın ve uygun giriş kaynağını seçin

3  Kamerayı açın ve [(] düğmesine basın.

A     [HDMI] girişi
B  HDMI mikro kablo

C HDMI girişi (TV'de)

• HDMI logolu "Yüksek Hızlı HDMI mikro kablo" kullanın.
HDMI standartlarını karşılamayan kablolar çalışmayacaktır.
"High Speed HDMI micro cable" (Type D–Type A plug, 2m (6'6") uzunluğa kadar)

• En boy oranına bağlı olarak, TV ekranının solunda ve sağında veya üstünde ve altında
siyah boşluklar görülebilir.

• Görüntü üstten ya da alttan kesik olarak görünüyorsa TV'nin ekran seçeneğini değiştirin.
• Bağlantı yapılan TV'ye göre video ya da 4K seri çekim dosyaları düzgün oynatılamayabilir.
• [HDMI modu (Oynat)]'ı kontrol edin (>201).
• 24p videoları oynatmak için [HDMI modu (Oynat)]'ı [AUTO]'ya alın. Aksi halde, fotoğraf

saniyede 24 kare olarak gösterilmez.
• Kameranın vizöründe/ekranında görüntü olmayacaktır. Ayrıca, kameranın hoparlöründen

ses gelmeyecektir.
• Ayni anda bir de USB kablosu bağlanırsa HDMI bağlantısı iptal olur.
• TV için kendi kılavuzundaki talimatları okuyun.

HDMI
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12. Başka bir cihaza bağlanma
Hazırlıklar:

1    Kamerayı bir HDMI mikro kablo ile HDTV Link (HDMI) uyumlu bir TV'ye 
       bağlayın (>255).
2    Kamerayı açıp [(] düğmesine basın.
3    TV'nin uzaktan kumandası ile kamerayı çalıştırın.

Kameranın kapatılması:
TV'nin uzaktan kumandasından TV'yi kapattığınızda kamera da kapanacaktır.
Otomatik giriş değiştirme:

HDTV Link (HDMI) Kullanımı

HDTV Link (HDMI) (HDAVI Control™) nedir?
• HDTV Link, bu kamerayı HDTV uzaktan kumandası ile kolayca kullanmak için HDMI mikro 

kablo aracılığı ile HDTV uyumlu cihazlara otomatik olarak bağlayan bir fonksiyondur (Bazı 
işlemler kullanılamayabilir).

• HDTV Link (HDMI); HDMI CEC (Consumer Electronics Control) olarak bilinen endüstri 
standardı HDMI kontrol fonksiyonuna eklenen özel bir fonksiyondur. Diğer HDMI CEC 
uyumlu cihazlara bağlandığında çalışması garanti edilmez. HDTV Link (HDMI) ile 
uyumluluğunu doğrulamak için ürününüzün kullanım kılavuzuna bakın.

> [Ayarlar] > [TV Bağlantısı] > [HDTV Link] > [ON]

• TV'ye bir HDMI mikro kablo ile bağlandıysanız kamerayı açın ve [(] düğmesine basın, 
TV'nin girişi kendiliğinden kameraya bağlanacaktır. TV bekleme durumundaysa o da 
kendiliğinden açılacaktır (TV ayarında bağlıyken çalışacağına dair bir ayar yapılmışsa).

• Kameranın düğmelerini kullanarak yapılacaklar sınırlıdır.
• Slayt gösterisi sırasında sesi açmak için slayt gösterisi ayar ekranında [Ses]'i [AUTO]'ya ya 

da [Ses]'e ayarlayın.
• HDMI logolu "Yüksek hızlı HDMI mikro kablo" kullanın.

HDMI Standartlarına uymayan kablolar çalışmayacaktır.
"High Speed HDMI micro cable" (Type D– Type A plug, 2m (6'6") uzunluğa kadar)

• HDTV Link düzgün çalışmıyorsa (>279)'a bakın. 

MENU
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12. Başka bir cihaza bağlanma
Çekilen Görüntü Verilerini Bilgisayara 
Aktarma

Kart okuyucu ile (harici)
• Bazı bilgisayarlar kameradaki karttan doğrudan okuma yaparken bazıları da harici kart

okuyucu gerektirir. Ayrıntılar için ilgili cihazların kılavuzlarına bakın.
• Kullanılan bilgisayar SDXC hafıza kartlarını desteklemiyorsa, karşınıza formatlama gerektiğine

dair bir mesaj çıkabilir (formatlama tüm görüntülerin silinmesine yol açacağından [Hayır](NO)'ı
seçin).

• Harici kart okuyucunun kullandığınız kartı desteklediğinden emin olun.

Kameraya doğrudan bağlanan bir bilgisayarla (mevcut yazılımı kullanarak).

∫ Kullanılabilen bilgisayarlar:
Yığın depolama aygıtını tanıyabilen herhangi bir model.

Kameranızı Leica Camera AG'nin ana sayfasında kaydettikten sonra indirebileceğiniz 
yazılımı kullanarak, bu kamera ile çekilmiş tüm dosya formatlarındaki fotoğraf ve video 
verilerini bilgisayara aktarabilirsiniz.

∫ Yazılım kurulumu
Yazılımın kullanılabilmesi için önce kurulması gerekir. Bunun için üç aşama gerekir:     
1  Leica Camera AG'nin ana sayfası üzerinden kameranızın kaydını yapın.

2 Yazılımı bilgisayarınıza kurun
3 Gelen anahtarla (sayılardan oluşur) yazılımı etkinleştirin.

• Yazılımı çalıştırdıktan sonra gelen talimatlara göre bu işlemi yapın.
• Yazılımın nasıl kullanılacağına dair bilgi için çevrim içi yardıma bakın.

• Windows desteği:
• Mac desteği:

Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 
OS X v10.5 - macOS 10.13

a. http://owners.leica-camera.com'da bir hesap açın. Bunun sonucunda "sahipler
alanı" 'na erişim elde edeceksiniz.

b. "My products" (ürünlerim) bölümünde seri numarasını girerek kameranızın kaydını
yapın. Bunun için ilgili talimatları uygulayın.

c. Ardından "...software download..." (yazılım yükleme)'ı seçin. Garanti kartı
üzerindeki etikette göreceğiniz TAN kodu girmeniz istenecektir.
• Yazılımı etkinleştireceğiniz anahtar size e-posta ile gönderilecektir.
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12. Başka bir cihaza bağlanma
Hazırlıklar:
• Kamera ve bilgisayarı açın. 

1   Bilgisayarı ve kamerayı USB kablo ile bağlayın.
• Bağlantıyı sağlamadan önce kamerayı ve bilgisayarı açın.
• Bağlantıların yönünü kontrol ederek bağlantıları düzgünce yapın (yanlış yönde bağlantı 

fişin ve soketin pimlerinin yamulup hatalı çalışmalarına neden olabilir). Ayrıca, kabloyu 
yanlış yere takmayın. Kamera zarar görebilir.

• Ürünle birlikte verilenin dışında USB kablosu kullanmayın.
• Dolum hakkında bir mesaj görüntülenebilir. Kaybolana kadar bekleyin.

A   [USB/CHARGE] (USB/DOLUM) girişi
B USB kablosu
C  İletişim

• Bu görüntülenirken USB kablosunu çıkarmayın.

2   [PC(Storage)] seçeneği için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.
• [Ayarlar] menüsünde [USB modu] önceden [PC(Storage)]'a ayarlanmışsa, kamera 

bilgisayara [USB modu] seçim ekranını görüntülemeden otomatik olarak bağlanacaktır.

3   Kameranızı Leica Camera AG ana sayfası üzerinden kaydettikten sonra 
      indirebildiğiniz yazılımla görüntüleri bilgisayara kopyalayın. 

Görüntülerin bilgisayara aktarılması

• Kartı takıp çıkarmadan önce kamerayı kapatın ve USB kablosunu çıkarın. Aksi halde, 
kaydedilen veriler zarar görebilir.

• Yeterince dolu bir pil kullanın.
• Kamera ile bilgisayar iletişimdeyken kalan pil durumu azaldığında alarm çalacaktır.

USB kablosunu güvenli bir şekilde çıkarın. Aksi halde veriler zarar görebilir.
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12. Başka bir cihaza bağlanma
∫ Yazılım kullanmadan bilgisayara kopyalama
Aktarmak istediğiniz görüntü dosya ve klasörlerini kaydetmek için bunları 
bilgisayarınızdaki farklı klasörlere sürükleyip bırakabilirsiniz.
• Bu kameraya takılı bir kartın içeriği (klasör yapısı) aşağıdaki gibidir. 

Windows'ta: [Bilgisayar]'da ([LEICA]) sürücüsü görünür.

Mac'te: Masaüstünde ([LEICA]) sürücüsü görünür.

• Kart
DCIM: Fotoğraflar/Videolar

1 Klasör numarası 
2 Renk uzayı

3 Dosya numarası
4   JPG  :                      Fotoğraflar
      RW2 :                      RAW formatlı dosyalar
      MP4 :                       [MP4] videoları
                                       4K seri çekim dosyaları

L: sRGB
_: AdobeRGB

DCIM

100XXXXX

101XXXXX

999XXXXX

LXXX0001.JPG

LXXX0002.JPG

LXXX1000.JPG

PRIVATE
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12. Başka bir cihaza bağlanma
Fotoğraf ve Videoları Bir Kayıt Cihazına Kaydetme
Kamerayı uygun donanımlı Blue-Ray diske ya da DVD kayıt cihazına bağlayarak fotoğraf ve 
videoları buralarda da saklayabilirsiniz.

1   Kayıt cihazı ve kamerayı USB kablosu ile bağlayın.
• Bağlantı öncesinde kamerayı ve kayıt cihazını açın.
• Bağlantıların yönünü kontrol ederek, bağlantıları düzgünce yapın (yanlış yapılan

bağlantılar fiş ve soketin pimlerinin yamulmasına, dolayısı ile hatalı çalışmaya neden
olabilir). Ayrıca, kabloyo yanlış yere takmayın. Kamera zarar görebilir.

• Ürünle birlikte verilenin dışında USB kablo kullanmayın.
• Dolum hakkında bir mesaj görünebilir. Kaybolana kadar bekleyin.

A  [USB/CHARGE] (USB/DOLUM) girişi
B USB kablosu

2  [PC(Storage)] için 3/4 düğmelerine, sonra da [MENU/SET]'e basın.
• [Ayarlar] menüsünde [USB modu]'nu [PC(Storage)]'a ayarlanmışsa, kamera bilgisayara

[USB modu] seçim ekranını görüntülemeden otomatik olarak bağlanacaktır.

3   Kopyalama için kayıt cihazını çalıştırın.
• Kopyalama ve oynatmayla ilgili ayrıntılar için kayıt cihazının kılavuzuna bakın.
• Kullanılan kayıt cihazına bağlı olarak 4K video gibi seçenekler desteklenmeyebilir.

• Yeterince dolu bir pil ya da dolum cihazı kullanın. Kamera ile kayıt cihazı iletişimdeyken
kalan pil durumu azalırsa alarm çalacaktır. Bu durumda kopyalamaya hemen son verin. Aksi
halde veriler zarar görebilir.

• Kartı çıkarıp takmadan önce kamerayı kapatın ve USB kablosunu çıkarın. Aksi halde
kaydedilen veriler zarar görebilir.
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12. Başka bir chaza bağlanma
Fotoğrafların Basımı
Kamerayı PictBridge özelliğini destekleyen bir yazıcıya doğrudan bağlayabilirsiniz. 

Hazırlıklar:
• Baskıya geçmeden önce baskı kalitesi ve diğer yazıcı ayarlarını yapın.
• Kamerayı ve yazıcıyı açın.

1   Kamera ile yazıcıyı USB kablosu ile bağlayın.
• Bağlantıların yönünü kontrol ederek bağlantıları düzgünce yapın (yanlış yönde

bağlantı fişin ve soketin pimlerinin yamulup hatalı çalışmalarına neden olabilir).
Ayrıca, kabloyu yanlış yere takmayın. Kamera zarar görebilir.

• Ürünle birlikte verilenin dışında USB kablosu kullanmayın.
• Dolum hakkında bir mesaj görüntülenebilir. Kaybolana kadar bekleyin.

A  [USB/CHARGE] (USB/DOLUM) girişi
B USB kablosu
• [å] (Kabloyu çıkarmayın simgesi) görüldüğü sürece USB kablosunu çıkarmayın

(Kullanılan yazıcıya bağlı olarak görünmeyebilir).

2  [PictBridge(PTP)]'yi seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da
       [MENU/SET]'e  basın.
3  Fotoğrafı seçmek için 2/1 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e
       basın.
4  [Yazdır]'ı seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e
       basın.
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12. Başka bir cihaza bağlanma
1   "Fotoğrafların Bastırılması" (     261) kısmının 3.adımında çoklu yazdırma ayarını 
      seçmek için     düğmesine basın.

2    Bir öğe seçmek için 3/4 düğmelerine, sonra da [MENU/SET]'e basın.

3    [Yazdır]'ı seçmek için 3/4 düğmelerine ve sonra da [MENU/SET]'e basın.

Birden fazla fotoğraf seçip bastırma

[Çoklu seçim]

Birden fazla fotoğrafı bir seferde bastırmak için.
• Fotoğrafları seçerken3/4/2/1 düğmelerine sonra [MENU/SET]'e basın

(Ayarı iptal etmek için tekrar [MENU/SET]'e basın)
• Fotoğrafları seçtikten sonra [DISP]'e basın.

[Tümünü seç] Kayıtlı tüm fotoğrafları bastırmak için.

[Derecelendirme] [Derecelendirme]'leri [¿1] ile [¿5] arasındaki tüm fotoğrafları bastırır

• Grup fotoğrafları, grup fotoğrafları olarak değil de tek fotoğraf olarak görüntülenecektir.
• Baskıdan sonra USB kablosunu çıkarın.
• Yeterince dolu bir pil kullanın. Kamera ile yazıcı bağlantıdayken kalan pil durumu

azaldığında alarm çalacaktır. Bu durum baskı sırasında meydana gelirse baskıyı hemen
durdurun. Baskı yapılmıyorsa USB kablosunu çıkarın.

• Kartı çıkarıp takmadan önce kamerayı kapatın ve USB kablosunu çıkarın. Aksi halde
kaydedilen veriler zarar görebilir.

• Bazı yazıcılar kameradan çıkarılan karttan doğrudan baskı yapabilirler. Ayrıntılar için
yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.

• Baskı esnasında [¥] göstergesi sarı yanarsa kamera yazıcıdan bir hata mesajı almış
demektir. Baskıdan sonra, yazıcıda bir sorun olmadığından emin olun.

• Baskı sayısı fazlaysa fotoğraflar birkaç kerede bastırılabilir. Bu durumda kalan baskı sayısı
ayarlanan sayıdan farklı olabilir.

• sadece JPEG formatındaki fotoğraflar bastırılabilir. RAW formatındakiler ayni anda
oluşturulan JPEG formatındakilerden basılacaktır. Ayni anda çekilen JPEG formatı yoksa
baskı yapılmayacaktır.

Şu durumlarda kullanılamaz:
• Videolar, 4K seri çekim dosyaları ve Post fokus fonksiyonu ile çekilen fotoğraflar

bastırılamazlar.
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12. Başka bir cihaza bağlanma
∫ Kamerada yazdırma ayarlarını yapılması
Ayar seçenekleri, basılan fotoğraf sayısı ve boyutlarını içerir. [Yazdır]'ı seçmeden önce 
bu ayarları yapın.

• Yazıcı tarih atmayı desteklemiyorsa fotoğrafın üzerine tarih basılamaz.
• Yazıcıya bağlı olarak, yazıcının tarih yazdırma ayarı öncelikli olabilir. Kontrol edin.
• Yazıcını desteklemediği öğeler görüntülenmezler.
• Kameranın desteklemediği bir kağıt boyutunda baskı almak isterseniz [Kağıt Boyutu] ya da 

[Sayfa düzeni]'ni [{] olarak ayarlayıp kağıt boyutu ya da sayfa düzeni ayarını yazıcıdan 
yapın.
(Ayrıntılar için yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.)

Fotoğraflara tarih ve saat eklemek için [Oynatma] menüsünden [Yazı ekle]'yi 
kullanabilirsiniz.

∫ [Yazı ekle]'yi kullanmadan tarih yazdırma
Dükkan baskısında:
Sadece çekim tarihi yazdırılabilir. Gittiğiniz yerde tarih yazdırma isteğinizi belirtin.
Aşağıdaki menüler kullanılarak girilen karakterlerin dükkan baskısı yapılamaz.
• [Yüz tanımlama] veya [Profil Ayarı]'nda [Yaş] ve [İsim].
• [Seyahat tarihi]'nde [Yer].
• [Başl. düzn.]

Ev baskısında:
Tarih basımını destekleyen bir yazıcı kullanıldığında [Tarih at] özelliğini [ON]'a 
ayarlayarak çekim tarih ve saatini yazdırabilirsiniz.

[Tarih at] [ON]/[OFF] (AÇIK/KAPALI)

[Baskı sayısı] Fotoğraf sayısını ayarlar (999 fotoğrafa kadar).

[Kağıt boyutu] Baskı boyutunu ayarlar.

[Sayfa görünümü] Kenarlık eklenip eklenmeyeceğini ve her kağıda kaç fotoğraf 
sığdırılacağını ayarlar. 

Fotoğraflara tarih ve metin ekleme
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13. Diğer Konular

Ekran Görüntüsü/Vizör Görüntüsü
Örnek görüntü:         (monitör görüntüleme) ayarlıyken ve ekran kullanımdayken

• Histogramlar, büyütmeler ve sayısal değerler gibi ekran bilgileri sadece örnek amaçlı olarak
verilmiştir.
Çekimde

989898200002002006060601.7

L4:3

00
BKTBKTBKTAELAELAEL BKTBKTBKT

AWBAWBAWB
BKTBKTBKT

60p

Fn10Fn10Fn10Fn10

Fn6Fn6Fn6Fn6

Fn9Fn9Fn9Fn9

OFFOFFOFFOFF

OFFOFFOFFOFF

Fn7Fn7Fn7Fn7

Fn8Fn8Fn8Fn8

MINIMINIMINIMINI












ISOISO

AFSAFSAFS
BKTBKTBKT

1

Çekim tercihi seçeneği  
(>37, 38)

Video çekim seçeneği (>37)

Kişisel ayarlar (>70)

Panoramik çekim (>117)

Fotoğraf stili (>169)

‰ Œ Flaş seçeneği (>149)

Flaş (>150)

Çekim kalitesi (>154)

En boy oranı/çözünürlük (>167)

Fotoğraf boyutu (Panoramik 
çekimde) (>117)
Görüntü efekti (filtre) ayarı 
göstergesi (>126)

60p

L4:3

STD. WIDE

Görüntü efekti (filtre) ayarı 
(>122)
Kart (sadece çekim 
sırasında görünür) (>28)

Geçen çekim süresi*1 
(>152)
Eş anlı çekim işareti 
(>156)
Otomatik vizör/ekran 
değişimi (>34)

Fokus vurgulama (>188)

Vurgulama gölgesi (>172)

HDR (>177)/iHDR (>59)

Çoklu pozlama (>178)

Elektronik deklanşör (>176)

Video çekimi sırasında 
fotoğraf çekme (Fotoğraf 
önceliği) (>156)

Aşırı ısınma göstergesi (>272)

EXPS

8m30s
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13. Diğer konular
2

A ›
Dosya formatı/sıkıştırma 
oranı (>168)

Netleme seçeneği (>74, 87)

Basamaklı netleme (>132)

Ø
AF seçenekleri (>75)

Yüz tanıma (>192)

AF Kilidi (>89)

Seri çekim (>98)

4K Fotoğraf (>100)

Post Fokus (>110)

Otomatik zamanlayıcı (>115)

Panoramik çekim yönü (>117)

Pil durumu (>23)

AF# Makro çekim (>86)

Görüntü sabitleyici (>139)

Titreşim uyarısı (>139)

Netleme (yeşil yanar) (>36) /
Kayıt durumu (kırmızı yanıp 
söner) (    152)
Netleme (düşük ışıkta)
(>72)

Netleme (yıldızlı gece AF) (>72)

Wi-Fi'ye bağlı

Bluetooth ile bağlı 
(>227)

Yer günlüğü (>241)

Histogram (>188)

AFS AFF AFC MF

AFS
BKT

AFL

LOW

STAR

3

İsim*2 (>194)
Seyahate gidiş tarihinden bu yana geçen 
gün sayısı*3 (>196)
Yaş*2 (>194)

Yer*3 (>196)
Mevcut tarih ve saat/Varış noktası ayarı*3: 
“ (>196)
Pozmetre (>190)
Zoom (>141)

4

AF alanı (>81)

Nokta ölçüm hedefi (>171)

Merkez işaretleyici (>189)

Otomatik zamanlayıcı (>115)

Kayıt düzeyi göstergesi (>157)

Sessiz mod (>175)

AE Kilidi (>89)
Poz ölçüm seçeneği  
(>44, 171)

Program kaydırma (>62)

1.7 Diyafram değeri (>36)

Diyaframda basamaklama(>131)

60 Enstantane hızı (>36)
Pozlama telafisi değeri
(>90)
Basamaklı pozlandırma (>131)

Pozlama (>60)
Manuel pozlama yardımı 
(>67)

ISO duyarlılığı (>92)

AEL

AE

1.7
BKT

BKT
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13. Diğer konular
*1 m: dakika, s: saniye
*2 [Profil ayarı] yapılmışsa kamera açıldığında 5 sn kadar görünür.
*3 Saat ayarı yapılıp Oynatma seçeneğinden Çekim seçeneğine geçilmişse kamera 
    açıldığında 5 sn kadar görünür. 

5

Ayar kılavuzu (>186)

Beyaz dengesinde 
basamaklama  (>132)

Beyaz dengesi ince ayarı 
(>96)

Beyaz dengesi (>94)

Renk (>60)

98 Kaydedilebilir fotoğraf sayısı 
(>29)

r20
Sürekli çekilebilecek en fazla 
fotoğraf sayısı (>99)

R Kalan kayıt süresi*1 
(>29)

BKT

AWB

AWBc

1

8m30s

6

Touch tab (>185)

Dokunmatik zoom (>145)

Dokunmatik deklanşör (>43)

Dokunmatik AF (>43)

Dokunmatik AE (>44)

Fokus vurgusu (>188)

Fonksiyon düğmesi (>49)

/

/

 (>153)

Renk (>60)

Buanıklık kontrol fonksiyonu 
(alan derinliği) (>60)

Parlaklık (>60, 153)

Bulanıklık türü ([Minyatür 
Etkisi]) (>125)

Tek nokta renk (>125)

Işık kaynağının konumu 
(>126)

Görüntü efekti (filtre) 
ayarı (>128)

Görüntü efekti ON/OFF 
(AÇIK/KAPALI) (>128)

Görüntü efekti (filtre)(>128)

ISO duyarlılığı (>153)

Ses kayıt seviye 
ayarı (>153)

AF

AE

Fn6

MINIMINI

ISO
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13. Diğer konular
Ekrandaki çekim bilgileri

*m: dakika, s: saniye

1

Çekim tercihi seçeneği (>37)

Video çekim seçeneği (>37)

Panoramik çekim (>117)

F1.7 Diyafram değeri (>36)

1/60 Enstantane hızı (>36)

[T] (Time-süre) çekim (>68)

Pil durumu (>23)

Kart (sadece çekim sırasında 
görünür)

2

ISO duyarlılığı ayarı (>92)

Pozlama telafisi değeri 
(>90)

Pozlama (>60)

Manuel pozlama yardımı 
(>67)

‰ FŒ laş seçeneği (>149)

Flaş (>150)

F1.7

AWB

1/60
0 0
0

Fn

98

ISO

AUTO
OFFL

4:3AFSAFS









ISO

AUTO

0
0

3

Tekli çekim (>97)

Seri çekim (>98)

4K Fotoğraf (>100)

Post Fokus (>110)

Otomatik zamanlayıcı (>115)

Panoramik çekim yönü (>117)

Netleme seçeneği (>74, 87)

Ø
AF seçenekleri (>75)

A ›
Dosya formatı/sıkıştırma 
oranı (>168)

En boy oranı/çözünürlük (>167)

Wi-Fi/Bluetooth (>222)

Fonksiyon düğmesi ayarı (>49)

4

Fotoğraf stili (>169)

Beyaz dengesi (>94)

Akıllı dinamik aralık 
kontrolu (>173)

Poz ölçüm seçeneği  
(>44, 171)

98 Kaydedilebilir fotoğraf sayısı 
(>29)

r20
Sürekli çekilebilecek en fazla 
fotoğraf sayısı (>99)

Kalan kayıt süresi* 
(>29)

---- Kart yok

AFS AFF AFC MF

L4:3

Fn

AWB AWBc

1

AE

R8m30s
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13. Diğer konular
*1 m: dakika, s: saniye
*2 Sırasıyla [Başlık], [Yer],

[İsim] ([Bebek1]/[Bebek2], [Evcil hayvan]), 
[İsim] ([Yüz tanıma]) görüntülenir.

Oynatmada

1

Oynatma modu (>207)

Korumalı fotoğraf (>208)

Yer günlüğü (>241)

Ü3 Derecelendirme (>208)

å Kabloyu çıkarmayın uyarısı 
(>261)

Video oynatma (>159)

4K seri çekim dosyasından 
fotoğraf kaydetme (>105)

Post Fokusla çekilen bir 
görüntüden fotoğraf oluşturma 
(>112)

Panoramik çekim oynatma (>120)

Sürekli çekim fotoğraf grubunu 
oynatma (>164)

Basamaklı netleme (>132, 163)

‘ Yazı eklenmiş (>216)

Geçen oynatma süresi*1 (>159)

2

İşaret konduğunu belirten simge 
(>106)

4K Fotoğraf (4K seri çekim 
dosyası) (>100)

Post Fokus (>110)

Odak genişletme (>113)

En boy oranı/çözünürlük (>167)

Çekim kalitesi (>154)

606060F1.7F1.7F1.7 00 AWBAWBAWB

1/981/981/98

20000200200

L4:3

33







8m30s

L4:3

60p

A › Kalite (>168)

Pil durumu (>23)

1/98 Fotoğraf sayısı/Toplam fotoğraf

Wi-Fi'ye bağlı

Grup fotoğraflarının sayısı

Video çekim süresi*1 (>159)

3

Rötuş silme tamamlandı 
simgesi (>215)

Bilgilere erişiliyor simgesi

Oynatme (Video) (>159)

Grup görüntüleri (>164)

Sessiz mod (>175)

Seyahate gidiş tarihinden bu 
yana geçen gün sayısı (>196)

Birden fazla kayıt görüntüleme (>162)

Sil (>165)

4

İsim*2 (>192, 194)

Yer*2 (>196)

Başlık*2 (>209)

Yaş (>192, 194)

5

Çekim bilgisi

8m30s
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13. Diğer konular
Oynatmada

1

Çekim bilgileri (temel)

2

Çekim tarihi ve saati/Dünya saati (>195)

3

100-0001 Klasör/dosya numarası (>259)

4

Çekim bilgileri (ayrıntılı)

5500 Beyaz dengesi (Renk Sıcaklığı 
(>95)
Akıllı dinamik aralık kontrolu 
(>173)
HDR (>177)/iHDR (>59)

Akıllı çözünürlük (>173)
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13. Diğer konular
Uyarı Mesajları
Aşağıda, ekranda görüntülenen başlıca mesajların anlamları ve bunlarla karşılaşınca ne 
yapılması gerektiği açıklanmıştır.

∫ Hafıza kartları

∫ Pil

[Hafıza kartı hatası]/[Kart formatlansın mı?]
• Başka bir kart takın.
• Gerekli bilgileri bilgisayar,..vb'de kaydettikten sonra kartı kamerada formatlayın (>28).

[Okuma hatası]/[Yazma hatası]/[Lütfen kartı kontrol edin]
Kamerayı kapadıktan sonra kartı çıkarın. Kartı yeniden takıp verileri okuyup yazmayı tekrar 
deneyin.

• Kartın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin (>26)
• Başka bir kart takın.

[Kartın yazma hızının limiti nedeniyle kayıt iptal edildi]
• Video çekimi, 4K Fotoğraf çekimi ve Post Fokus fonksiyonuyla yapılan çekimlerde, bu
çekimleri destekleyen hız sınıfı derecelendirmelerine sahip kart kullanılması gerekir.
Önerilen kartlardan birini kullandığınızdan emin olun (>27).
• Hız sınıfı derecelendirmesini karşılayan bir kart kullanmanıza rağmen çekim durursa veri
yazma hızı çok düşük demektir. Yedekleme yapıp kartı formatlamanız önerilir
(>28).
Kartın türüne bağlı olarak çekim yarıda da kalabilir.

[Hafıza kartı hatası]/[Bu hafıza kartı kullanılamaz]
• Bu kamerayla uyumlu bir kart kullanın (>27).

[Bu pil kullanılamaz]
• Orijinal Leica Pili kullanın. Mesaj yine de çıkarsa satıcınıza ya da en yakın Leica Müşteri

Hizmetlerine başvurun.
• Pilin iletken kısımlarındaki kiri silerek temizleyin.
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13. Diğer konular
∫ Wi-Fi fonksiyonu

∫ Diğer

[Kablosuz erişim noktasına bağlanılamadı]/[Bağlantı kurulamadı]/[Hedef 
bulunamadı]
• Kameradaki kablosuz erişim noktası ayarları yanlış.

Kimlik doğrulama türünü, şifre türünü ve şifre anahtarını kontrol edin (>249).

• Diğer cihazların aktarım koşullarına bağlı olarak kablosuz erişim noktasına bağlanmak
mümkün olmayabilir. Kablosuz erişim noktasına bağlanan diğer cihazları ve 2,4 GHz
frekansını kullanan cihazları kontrol edin.

[Bağlantı kurulamadı. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin]/[Ağ bağlantısı
kesildi. Aktarma işlemi durduruldu.]
• Kablosuz erişim noktasıyla olan iletişim zayıflıyor.
Kablosuz erişim noktasına daha yakın bir yerden bağlanın.
• Kablosuz erişim noktasına bağlı olarak, belli bir süre geçtikten sonra bağlantı otomatik olarak
kesilebilir
Bağlantıyı yeniden kurun.

[Bağlantı kurulamadı]
• Akıllı telefonun wi-fi ayarlarını bağlanılacak erişim noktası kamera olacak şekilde ayarlayın.

[Bazı resimler silinemiyor]/[Bu resim silinemiyor]
• Sadece DCF Standardına uyan fotoğraflarda geçerlidir (>158).
Gerekli verileri bilgisayar,..vb'de kaydettikten sonra kartı kamerada formatlayın (>28).

[Bu resimde ayarlanamıyor]
• DCF Standardına uymayan görüntüler kamerada düzenlenemez (>158).

[Klasör/dosya oluşturulamıyor.]
• Kullanılabilir klasör numarası kalmadığından klasör oluşturulamamıştır. Gerekli verileri 
bilgisayar,..vb'de kaydettikten sonra kartı kamerada formatlayın (    28). Formatlamadan sonra 
[Ayarlar] menüsünde [No.sıfırlama] yapıldığında klasör numarası 100 olarak sıfırlanır (>203).

[Lütfen kamerayı kapatın ve tekrar açın]/[Lens bağlantısı başarısız. Lütfen 
kamerayı tekrar açın.]/[Sistem Hatası]
• Kamerayı kapatıp açın. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra bile mesaj görünmeye

devam ediyorsa kamerayı satın aldığınız bayi ile iletişime geçin.
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13. Diğer konular
Sorun Giderme
Önce aşağıdakileri deneyin  (>272 - 280).

• Ortam sıcaklığı yüksek olduğunda ya da uzun süre video çekimi yapıldığında kameranın
sıcaklığı yükselecektir. Bu durumda        simgesi görünüp çekim durur ya da aşağıdaki
fonksiyonlar geçici olarak devre dışı kalır. Kamera soğuyana kadar bekleyin.
– [4K  Fotoğraf]
– [Post Fokus]
– [Hareketli görüntü]

• 4K Önseri çekim          ayarlıysa pil hızlı biter.
> Bu fonksiyonları sadece kullanırken etkinleştirin.

• Wi-Fi bağlantısı uzun bir süre kullanıldı mı?
Wi-Fi'ye bağlıyken pil çabuk bitebilir.
> [Ekonomi],..vb kullanarak kamerayı sık sık kapatın (>198).

Sorun giderilemiyorsa [Ayarlar] menüsünden [Sıfırla]'yı seçmek (>203) yardımcı 
olabilir. 

Çekim bitmeden kayıt duruyor. Çekim mümkün değil. Bazı fonksiyonlar devre 
dışı.

Pil ve güç kaynağı

Dolum ışığı yanıp sönüyor
• Pil dolumu aşırı sıcak ya da soğuk bir yerde yapılıyor.

> USB kablosunu yeniden bağlayın ve ortam sıcaklığının 10°C ile 30°C (50oF ile 86oF) arası
olduğu bir yerde dolumu yeniden deneyin (sıcaklık koşulları pilin kendisi için de geçerlidir).

• Bilgisayarın güç kaynağının kapasitesi düşükse dolum yapılmaz.

Kamera açık olsa bile çalışmıyor.
Kamera açılır açılmaz kapanıyor.

• Pil bitmiştir. Pili doldurun (>20).

Kamera kendiliğinden kapanıyor
• [Ekonomi] etkinleştirilmiş (>198).

Pil çok çabuk bitiyor.
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Çekim

Floresan veya LED aydınlatma armatürlerinin etkili olduğu koşullarda titremeler 
ve yatay şeritler görülebilir.

• Bu kamerada da olduğu gibi, bu durum MOS sensörlerin özelliğidir.
Bu bir arıza değildir.

• Elektronik deklanşör kullanıldığında (>176), düşük enstantane hızları
yatay şerit etkisini azaltabilir.

• Video çekimi sırasında floresan ya da LED aydınlatma armatürlerinin
etkili olduğu koşullarda titremeler ve yatay şeritler bariz olarak görünüyorsa enstantaneyi 1/60 
yada 1/100 olarak elle ayarlayın. Sabit enstantane ayarı titremeyi ya da yatay şeritleri 
azaltabilir.
Fotoğraf çekmek olanaksız.
Deklanşöre basınca enstantane hemen çalışmayacaktır.

• [Kişisel] menüsünde [Fokus/Dekl. önceliği] [FOCUS]'a mı ayarlı?  (>183)

Konu netleşene kadar fotoğraf çekemezsiniz.

Çekilen fotoğraf çok beyaz

• Mercek kirlidir (parmak izi,..vb)
> Mercek yatağının öne çıkması için kamerayı açın ve ön merceği yumuşak, kuru bir bez ile 

silin.

Çekilen fotoğraf çok parlak ya da çok karanlık

• AE Kilidi (>89) yanlış mı uygulandı?

Bir seferde birden çok fotoğraf çekilmekte

• Çekim ayarı (sürücü modu) [Tek] dışında bir seçeneğe ayarlanmış (>97)
• Basamaklama fonksiyonunu mu kullanıyorsunuz? (>129)

Konu düzgün netlenmiyor

• Konu kameranın netleme aralığı dışındadır
• [Kişisel] menüsünde [Deklanşör af] seçeneği [OFF] olarak mı ayarlıdır? (>181)
• [Kişisel] menüsünde [Fokus/Dekl.önceliği] seçeneği [RELEASE] olarak mı ayarlıdır? (>183)
• AF Kilidi yanlış mı uygulanmıştır? (>89) 
• Ön merceğin üzerinde parmak izi ya da kir varsa konuya netleme yapılamayabilir.
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13. Diğer konular
• Özellikle karanlık ortamlardaçekim yaparken enstantane düşer ve görüntü sabitleme 
fonksiyonu düzgün çalışmayabilir.
> Düşük enstantanede çekim yaparken üçayak ve otomatik zamanlayıcı kullanmanız 

önerilir.

Çekilen fotoğraf bulanık.
Görüntü sabitleyici etkili değil.

Çekilen fotoğraf gren'li görünüyor. 
Fotoğrafta parazit (gürültü) var.

• ISO duyarlılığını azaltın (>92).
• [Fotoğraf stili]'ndeki [Kumlanm. azl.] ayarını artırın ya da [Kumlanm. azl.] dışındaki ayarların 

her birini azaltın (>170)
• [Uzun enstan.nr.] seçeneğini [ON]'a getirin (>174).

Konu fotoğrafta bozuk görünüyor.
• Elektronik deklanşörle çekimde, video çekiminde ve 4K Fotoğraf çekiminde hareketli bir 

konunun fotoğrafı çekildiğinde bu konu fotoğrafta bozuk görünebilir.

Çekilen fotoğrafın parlaklığı veya renk tonu gerçeğinden farklı.

• Floresan veya LED aydınlatma armatürlerinin etkili olduğu koşullarda enstantaneyi artırmak 
parlaklıkta ve renklerde küçük değişimlere yol açabilir. Bunlar ışık kaynağının özelliklerinin bir 
sonucu olup arıza göstergesi değildir.

• Çok parlak ortamlardaki konuları çekerken ya da floresan aydınlatma, LED aydınlatma 
aksesuvarı, civa buharlı lamba, sodyum ışığı,..vb altındaki çekimlerde renkler ve ekran 
parlaklığı değişebilir, ekranda yatay şeritler görülebilir.
274



13. Diğer konular
• Flaşla fotoğraf aşağıdaki durumlarda çekilemez.
> Flaşın [Œ] olarak ayarlanması durumunda (>146, 147, 149).

• Elektronik deklanşör devredeyken flaş kullanılamaz (>176).
• [Sessiz mod] seçeneği [ON]'a ayarlıysa flaş kullanılamaz (>175).

Videolar

Video çekimi yapılamıyor.
• Yüksek kapasiteli bir kart kullanılıyorsa kamerayı açtıktan sonra kısa bir süre çekim 

yapamayabilirsiniz.

Video kaydı çekimin ortasında duruyor.
• Video çekiminde, belirli kayıt türlerini destekleyen hız sınıfı derecelendirmelerine sahip kartlar 

kullanılmalıdır. Önerilen hız sınıfındaki kartlardan birini kullandığınızdan emin olun (>27).
4K video çekerken otomatik netleme zaman zaman zorlaşıyor.

• Netlik ayarını yüksek duyarlılıkta yapmak için otomatik netleme hızı düştüğünde meydana 
gelebilir. Bu durum bir arıza değildir.
Videolarda anormal tıkırtı ve cızırtılar kaydedilmiş.
Kaydedilen ses çok az geliyor.

• Sessiz ortamlarda yapılan kayıtlarda diyaframın ve netleme ayarının sesi videoya 
kaydedilebilir. Bu bir arıza değildir. Video çekimi sırasında netleme ayarı [Sürekli AF]'den 
[OFF]'a alınabilir (>155).

• Video çekimi esnasında mikrofonu parmağınızla kapatırsanız kayıttaki ses düzeyinde azalma 
olabilir ya da ses hiç kaydedilmeyebilir. Ayrıca, merceğin çalışma sesi de kolayca kayda 
girebilir.
Videoda çalışma sesleri kayda giriyor

• Kayıt sırasındaki çalışma sesleri sizi rahatsız ediyorsa ilgili ayarı dokunmatik işlemle 
yapmanız önerilir (>153).

• Kaydı durdurmak için video düğmesine tekrar basılana kadar video kaydı yapıldığı için 
oynatma sırasında fark edilebilecek çalışma sesleri duyulabilir. 
Bu sesleri bastırmak için aşağıdaki yöntemi denemeniz önerilir:
> [Oynatma] menüsündeki [Video bölme]'yi kullanarak (>219) video kaydının son kısmını 

kesin. Bazı durumlarda videonun sonuna yakın yerlerde kesme yapılamaz. Bundan 
kaçınmak için fazladan 3 sn daha kayda devam edin.

Flaş

Flaş çakmıyor
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13. Diğer konular
• Kırmızı göz giderme            ya da            olarak uygulanmışsa kırmızı kısımlar siyah olarak 
düzeltilebilirler.
> Flaşla çekilen görüntülerin [‰] ayarında çekilmesi ya da [Kır.göz gidr.]'nin ] [OFF]'a 

ayarlanması önerilir. (>173)

Ekran/Vizör

Kamera açık olmasına rağmen ekran/vizör kapanıyor.
• Ayarlanan süre içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa [Otomatik EVF/monitör kapalı] 

etkinleşir ve ekran/vizör kapanır (     198).
• Göz sensörünün yakınında bir nesne ya da eliniz varsa, ekran görüntüsü vizör görüntüsüne 

geçebilir.

Monitör/vizör görüntüsü bir an için titreyebilir ya da ekran parlaklığı bir anlığına 
önemli ölçüde değişebilir.

• Deklanşöre yarım basıldığında ya da konunun parlaklığı değiştiğinde diyafram ayarının 
değişmesiyle olur. Bu bir arıza değildir.

[EVF] düğmesine basıldığında ekran ile vizör arasında geçiş olmuyor.

• Kamera bilgisayara ya da yazıcıya bağlıyken sadece ekran görüntüsü olur.

Oynatma

Fotoğraf izlenemiyor.
Çekilen fotoğraflar yok.

• Kameraya kart taktınız mı?
• Bu klasör ya da fotoğraf bilgisayarda işlem gördü mü?

Gördüyse, kameradan izlenemez (oynatılamaz).
> Leica Camera AG'nin ana sayfasına kameranızı kaydettikten sonra indirebileceğiniz 

yazılımı kullanmanız önerilir (>257).
• [Oynatma modu]'nu [Normal oynatma] olarak ayarlayın (>207).

Çekilen görüntünün kırmızı kısmı siyaha dönüştü.
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∫ Wi-Fi bağlantısı kullanımında genel ip uçları
• Bağlanılacak cihazın erişim aralığında bulunun.
• Yakınlarda mikrodalga fırın, telsiz telefon,..vb gibi 2,4 GHz frekansını kullanan herhangi bir 
  cihaz var mı?

> Ayni anda çalıştırılmaları durumunda bağlantı kopabilir. Bunları cihazdan yeterince 
uzakta bulundurun.

• Pil dolum ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyorsa diğer cihazlarla bağlantı kurulamayabilir ya da 
  bağlantı kopabilir.
  ([Bağlantı hatası] ya da benzeri bir ileti görünebilir.)
• Kamerayı metal bir masa ya da raf üzerine koyarsanız, bağlantı bundan olumsuz etkilenebilir.  
Böyle durumlarda bağlantı kuramayabilirsiniz. Kamerayı metal yüzeylerden uzakta tutun.

∫ Kablosuz erişim noktası hakkında
• Bağlantı kurulacak kablosuz erişim noktasının çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin.
• Kablosuz erişim noktasının yayın durumunu kontrol edin.

> Bağlantıyı kablosuz erişim noktasına daha yakın yerden yapın.
> Kablosuz erişim noktasının konumunu ve yönünü değiştirin.

• Kablosuz erişim noktasının ayarlarına bağlı olarak yayın olsa bile görünmeyebilir.
> Kablosuz erişim noktasını kapatıp açın.
> Kablosuz erişim noktasının ağ SSID'si yayınlanmayacak şekilde ayarlanmışsa kablosuz 

erişim noktası belirlenemeyebilir. Bağlantıyı başlatmak için (>249) ağ SSID'sini girin ya 
da kablosuz erişim noktasının SSID yayınını açın.

• Akıllı telefonun wi-fi ayar menüsünden wi-fi fonksiyonunu kapatıp açın. 

Wi-Fi fonksiyonu

Wi-Fi bağlantısı kurulamadı.
Sinyal kesildi.
Kablosuz erişim noktası görünmüyor.

Kamera akıllı telefonun wi-fi ayar ekranında görünmüyor.
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13. Diğer konular
Görüntü aktarımı yarıda kalıyor. Bazı görüntüler aktarılamıyor.

• Görüntünün dosya boyutu çok mu büyük?
> Videoyu [Video bölme] (>219) ile böldükten sonra aktarın.
> Çözünürlüğü [Boyut] ayarında düşürdükten (>246) sonra görüntüyü gönderin.

• Kablosuz erişim noktasına olan uzaklık fazla olduğunda aktarım zaman alabilir.
> Kablosuz erişim noktasına daha yakın bir yerden aktarım yapın.

• Gönderilebilecek videoların dosya biçimleri gidecekleri yere göre farklı olabilir (>243). 

Wi-Fi şifresini unuttum.

• [Ayarlar] menüsünde [Ağ Ayarlarını Sıfırla]'yı sonra da [Evet]'i seçin (>204).
Ancak, [Wi-Fi] kurulumu ya da [Bluetooth] kısmındaki bilgiler sıfırlanacaktır.
278



13. Diğer konular
• Kamera TV'ye doğru bağlandı mı? (>255)
> TV girişini HDMI olarak ayarlayın.

• Kameradaki [HDTV Link] seçeneği [ON]'a getirilmiş mi? (>201)
> Bağlı cihazın HDTV Link ayarlarını kontrol edin.
> Kamerayı kapatıp açın.

TV, bilgisayar ve yazıcı

TV'de görüntü yok. TV ekranı bulanık.

HDTV Link çalışmıyor.

Bilgisayarla iletişim kurulamıyor.

• [USB modu] ayarını [PC(Storage)] olarak yapın (>200, 258).
• Kamerayı kapatıp açın.
Kart bilgisayar tarafından tanınmıyor.
(SDXC hafıza kartı kullanılmakta)

• Bilgisayarın SDXC hafıza kartı ile uyumluluğunu kontrol edin.
• Bağlanırken kartı formatlamanızı isteyen bir ileti çıkabilir. Ancak, formatlama yapmayın.
• Ekrandaki [Erişim] ortadan kalkmazsa kamerayı kapattıktan sonra USB kablosunu çıkarın.

Kamera yazıcıya bağlıyken baskı yapılamıyor.

• Yazıcı PictBridge'ı desteklemiyorsa fotoğraflar basılamaz.
• [USB Modu]'nu [PictBridge]'e ayarlayın (>200, 261).

Baskıda fotoğrafların kenarları kesik çıkıyor.
• Baskıdan önce yazıcının tüm kırpma ve kenarlıksız yazdırma ayarlarını serbest bırakın.
• Fotoğrafların en boy oranı baskıda kullanılan kağıttakinden farklı olabilir.

> Dükkan baskısında 16:9 baskı yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
279



13. Diğer konular
Diğer sorunlar

Mercekten tıkırtı sesi geliyor
• Kamera açıldığında ya kapatıldığında gelen ses merceğin hareket sesi ya da diyaframın

çalışma sesidir. Bu bir arıza değildir.
• Gelen ses, zoom işlemi,..vb sırasında parlaklığın değişimine bağlı olarak çalışan diyaframın

sesidir.

Zoom işlemi aniden duruyor
• Ekstra optik zoom işlemi kullanılırken zoom yapma işlemi geçici olarak durur. Bu bir arıza

değildir.

Deklanşöre yarım basıldığında bazen kırmızı bir lamba yanıyor
• Karanlıkta daha kolay netleme yapılabilmesi için kırmızı AF yardım lambası (>182) yanar.

Kameranın ısınması.
• Kullanım sırasında kamera biraz ısınabilir. Bu durum performansı ve kaliteyi etkilemez.

Saatin sıfırlanması.
• Kamera uzun süre kullanılmadığında saat ayarı sıfırlanabilir.

 Saati ayarlayın (>31)
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Kullanım Uyarıları ve Notlar

Kamerayı mikrodalga fırın, TV, video, oyun konsolu,... gibi elektromanyetik 
cihazlardan mümkün olduğunca uzak tutun.
• Bu kamerayı bir TV'nin yanında ya da üzerinde kullanacak olursanız elektromanyetik alan 
  sebebiyle görüntü ve/veya seste kesintilerle karşılaşabilirsiniz.
• Kamerayı cep telefonlarının yakınında bulundurmanız durumunda görüntü ve/veya ses 
  kalitesini bozabilen parazitlerden etkilenme sorunu ortaya çıkabilir.
• Hoparlör, büyük elektrik motorları,...vb'nin oluşturduğu güçlü manyetik alanlar verilerin tahrip 
  olmasına, görüntülerin bozulmasına sebep olabilir.
• Elektromanyetik alanlar görüntü ve/veya sesleri bozmak suretiyle kamera üzerinde olumsuz 
  etkiye yol açabilir.
• Kamera, elektromanyetik cihazların olumsuz etkisine maruz kalıp fonksiyonlarını düzgün 
  olarak yerine getiremez hale gelirse, kamerayı kapatıp pili çıkarın ya da dolum cihazıyla 
  bağlantısını kesin. Ardından pili yeniden takın ya da dolum cihazına bağlayarak kamerayı 
  açın.
  Bu kamerayı radyo vericilerinin ya da yüksek gerilim hatlarının yanında  
  kullanmayın.
• Radyo vericileri ya da yüksek gerilim hatlarının yakınında çekim yapıyorsanız kaydettiğiniz 
  görüntü ve/veya sesler olumsuz etkilenebilir.

Daima ürünle birlikte verilen kordon ve kabloları kullanın.
İsteğe bağlı aksesuar kullanıyorsanız, birlikte verilen kordon ve kabloları kullanın.  
Kordon ve kablolara ekleme yapıp uzatmayın.

Manyetik olarak etkilenebilecek nesneleri hoparlöre yaklaştırmayın.
• Banka kartları, abonman kartları, saat gibi manyetik alandan etkilenen nesneleri hoparlörden 
  uzak tutun.

Kameranın üstüne böcek öldürücü ilaç ya da uçucu kimyasallar sıkmayın.
• Kameranın bu tür kimyasallara maruz kalması durumunda kamera hasar görebilir ve yüzey 
  kaplamasında aşınmalar olabilir.

Kullanırken
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Kamerayı temizlemeden önce pili çıkarın ve/veya fişini prizden çekin. Ardından 
kuru ve yumuşak bir bezle kamerayı silin.

Temizlik

• Kamera çok kirliyse, önce ıslatılıp sıkılmış nemli bir bezle, sonra da kuru bir bezle silinip 
temizlenebilir.

• Kamerayı temizlemek için benzin, tiner, alkol, mutfak deterjanı,...vb kullanmayın. Bunlar 
kamerada hasara yol açabilir ve yüzey kaplamasında aşınmaya yol açabilirler.

• Kimyasal bir bez kullanacaksanız beraberinde verilen talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Kamerayı uzun süre kullanmayacaksanız

• Daima kart ve pili kameradan çıkarın.
• Kamerada pil varsa, kamera kapalı bile olsa biter. Pil kamerada kalmaya devam ederse 

tamamen bitecektir. Bu da pili doldurulsa bile kullanılamaz hale getirecektir.
• Kauçuk ve plastik ürünleri kamerayla uzun süre temas ettirmeyin.
• Kamerayı kapalı bir yerde veya dolapta saklarken kurutucu bir maddenin (silica gel gibi) 

yanına koymanız önemle tavsiye olunur.
• Pili nispeten sabit bir sıcaklığa (önerilen sıcaklık: 150C - 250C (590F - 770F)) sahip kuru ve serin 

bir ortamda (önerilen nem oranı: %40RH - %60RH)) saklayın.
• Pil uzun bir süre saklanacaksa yılda bir kez doldurulması önerilir.
• Kamerayı uzun bir süre kullanmadığınızda, fotoğraf çekmeden önce tümden gözden geçirin.

Ekran/Vizör hakkında

• Ekran üzerine aşırı güç kullanarak bastırmayın. Renk dengesi bozulup arızaya yol açabilir.
• Kamera açıldığında soğuksa, ekran/vizördeki görüntü baştan hafif karanlık olacaktır. 

Kameranın iç sıcaklığı arttıkça görüntünün parlaklığı normale dönecektir.

Ekran/vizör kısmını üretmek için son derece yüksek hassasiyette bir teknoloji 
kullanılmaktadır. Ancak, yine de ekranda bazı koyu ve parlak noktalar (kırmızı, 
mavi ya da yeşil) görülebilir. Bu bir arıza değildir. Ekran/vizör bileşenleri üst 
düzeyde kontrol edilen, hassas bir teknolojiyle üretilse dahi, bazı pikseller etkin 
olmayabilir veya tersine olarak daimi şekilde ışıyabilirler. Bu lekeler karttaki 
fotoğrafa kaydedilmez.
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Mercek hakkında
• Merceğe fazla bastırmayın.
• Ön merceğin kirli olması (parmak izi,..vb) durumunda görüntü hafif beyaz olabilir. Kamerayı 
  açın, çıkan mercek yatağından tutarak merceği yumuşak, kuru bir bezle silin.
• Güneş ışınları kamerada arızaya sebep olabileceğinden kamerayı mercek kısmı güneşe 
  bakacak şekilde bırakmayın. Ayrıca, kamerayı pencere kenarına bırakırken ya da 
  dışarıdayken de bu konuda dikkatli olun.

    Pil

Pil, doldurulabilen türden lithium ion pildir. Güç üretme yeteneği, içinde 
gerçekleşen kimyasal reaksiyondan kaynaklanır. Bu reaksiyon çevredeki sıcaklığa 
ve neme duyarlıdır. Sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olması pilin çalışma 
süresini kısaltır.
Kullandıktan sonra daima pili çıkarın.
• Çıkarttığınız pili plastik bir torbaya koyup, klips,..vb metal cisimlerden uzakta tutun ya da 
  saklayın.
Dışarı çıkarken yanınıza yedek pil alın.
• Kış gibi düşük sıcaklık koşullarında pilin çalışma süresinin kısalacağını unutmayın.
• Geziye giderken, gittiğiniz yerde pili doldurabilmek için dolum cihazını ve USB kablosunu 
  yanınıza almayı unutmayın.
Pili kazara düşürürseniz gövdede ve iletken kısımlarda hasar olup olmadığını 
kontrol edin.
• Hasarlı pili kameraya takmak kameraya hasar verir.
Kullanım dışı pilleri elden çıkarın.
• Pilin kullanım ömrü sınırlıdır.
• Patlamaya sebep olabileceğinden pili ateşe atmayın.
Pilin iletken kısımlarını kolye, toka,...vb metal nesnelerle temas ettirmeyin.
• Bu durum kısa devreye ya da ısı üretimine sebep olabilir ve pile dokunduğunuzda ciddi 
  yanıklar oluşabilir.
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13. Diğer konular
Dolum cihazı/AC Adaptör

• AM radyo cihazlarından en az 1m (3′ 3″) uzakta bulundurun (parazite neden olabilir).
• Dolum cihazı/AC adaptörü kullanıldığında vınıltı yapabilir. Bu bir arıza değildir.
• Kullandıktan sonra fişini prizden çıkardığınızdan emin olun (bağlı kalırsa çok az miktarda akım 
  çeker).

   Kart ve veriler

Kartı sıcaklığın yüksek olduğu, elektromanyetik alanların ya da statik elektriğin 
kolayca oluştuğu yerlerde ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. 
Kartı bükmeyin, düşürmeyin.
• Kart hasar görebilir ya da kaydedilen içeriği zarar görebilir veya silinebilir.
• Kullandıktan sonra, saklarken ya da taşırken kartı muhafazasına ya da saklama kutusuna

koyun.
• Kartın arkasındaki metal kısımlara kir, toz ve su girmesine engel olun. Buralara parmağınızla

dokunmayın.
• Kamera hatalı kullanım nedeniyle bozulursa kaydedilen veriler kaybolabilir ya da hasar

görebilir. Leica Camera AG kayıtlı verilerin kaybından kaynaklanan herhangi bir zarardan
sorumlu olmayacaktır.

∫ Hafıza kartını başkasına verirken ya da elden çıkarırken dikkat edilmesi gerekenler
• Kamera ya da bilgisayar kullanarak hafıza kartını formatlamak sadece dosya yönetim

bilgilerini değiştirir, hafıza kartındaki verileri tamamen silmez.
• Başka birine vermeden ya da atmadan önce, karttaki verileri tamamen silmek için kartı

fiziksel olarak imha etmeniz veya piyasadaki veri silme yazılımlarından birini kullanmanız
önerilir.

• Karttaki verilerin yönetimi kullanıcının sorumluluğundadır.

   Üçayak (tripod) ve tekayak (monopod) hakkında 

• Üçayak kullanırken kamera bağlandığında üçayağın sabitlendiğinden emin olun.
• Üçayak ya da tekayak kullanırken pili ve/veya kartı çıkartamayabilirsiniz.
• Kameraya takıp çıkarırken üçayak ya da tekayak üzerindeki vidanın düzgün durduğundan (açılı 
durmadığından) emin olun. Kameraya takarken aşırı güç uygulamanız halinde kameranın yuvası 
zarar görebilir. Ayrıca, kamera bunlardan birine çok sıkı takılırsa gövdesi ve alttaki kimlik etiketi 
zarar görebilir, çizilebilir.

• Üçayağın veya tekayağın kullanım kılavuzunu okuyun.
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13. Diğer konular
Kişisel bilgilerinizin korunması için [Wi-Fi şifresi] ve [Wi-Fi İşlev kilidi] özelliklerini 
etkinleştirmeniz önerilir(>253).
[Profil Ayarı/[Yüz tanıma] fonksiyonu için bir isim ya da doğum tarihi ayarlanmışsa, bu 
kişisel bilgiler kamerada tutulur ve görüntüye kaydedilir.
[Sessiz mod]'u kullanırken veya konum bilgilerini yazma ve deklanşör sesini 
değiştirme gibi fonksiyonları kullanırken bir konunun gizliliğine yani kişilik 
haklarına özel önem verdiğinizden ve sorumluluğu yüklendiğinizden emin olun. 

Sorumluluğun reddi
• Kişisel bilgi içeren veriler hatalı kullanım, statik elektrik etkisi, kaza, arıza, onarım veya diğer 
  nedenlerle değişebilir ya da silinebilir. Leica Camera AG'nin bunlardan hiçbir şekilde sorumlu 
  olmadığını lütfen baştan kabul edin.
Onarım talep ederken, bir başkasına devrederken ya da elden çıkarırken
• Kişisel verilerin bir kopyasını aldıktan sonra [Ağ Ayarlarını Sıfırla] (>204) ile kameraya 
  kaydettiğiniz kişisel bilgileri ve kablosuz LAN bağlantı ayarları gibi bilgileri daima silin.

• Kişisel bilgileri korumak için ayarları sıfırlayın (>203).

• Onarım talebinde bulunurken hafıza kartını kameradan çıkarın.
• Onarım sonrasında kameranın ayarları fabrika ayarlarına dönmüş olabilir.
• Kameradaki arıza nedeniyle yukarıdaki işlemleri yapamıyorsanız kamerayı aldığınız yere 
  veya en yakın Leica Müşteri Hizmetlerine danışın.
Hafıza kartını bir başkasına verirken ya da elden çıkarırken, lütfen "Hafıza kartını 
başkasına verirken ya da elden çıkarırken dikkat edilmesi gerekenler" bölümüne 
bakın (>284).

Görüntüleri web servislerine yüklerken
• Görüntüler, başlıklar, kayıt tarihleri ve konum bilgileri gibi kişileri tanımlamada kullanılan

bilgiler içerebilir. Web servislerine görüntü yüklerken dikkatlice kontrol ettikten sonra yükleyin.

Kişisel bilgiler hakkında
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13. Diğer konular
∫ Kameranın kablosuz LAN cihazı olarak kullanılması
Kablosuz LAN cihazlarından daha yüksek güvenlik gerektiren donanımları ya da 
bilgisayar sistemlerini kullanırken, kullanılan sistemler için güvenlik tasarımı ve kusurları 
konusunda uygun önlemlerin alındığından emin olun. Leica Camera AG, kameranın 
kablosuz LAN cihazı dışında herhangi bir amaçla kullanımından kaynaklı hasarlardan 
sorumlu tutulamaz.

∫ Kameranın wi-fi fonksiyonunun kameranın satıldığı ülkede kullanıldığı 
    varsayılmaktadır.
Bu kameranın satıldığı ülke dışında başka bir ülkede kullanılması durumunda iletişim 
yönetmeliklerinin ihlal edilmesi riski vardır ve Leica Camera AG herhangi bir ihlal 
durumunda sorumluluk kabul etmez.

∫ Kablosuz iletişimle gönderilip alınan verilerin engellenme riski vardır.           
Radyo dalgaları yoluyla gönderilen ve alınan verilerin üçüncü bir tarafça 
engellenebileceğini unutmayın. Bilgi güvenliğinin sağlanması için şifre kullanmanız 
kesinlikle önerilmektedir.

∫ Kamerayı manyetik alanlarda, statik elektrik ve parazit bulunan bölgelerde 
    kullanmayın.
• Kamerayı mikrodalga fırınların yakınında olduğu gibi, manyetik alan, statik elektrik veya  
  parazit bulunan bölgelerde kullanmayın. Bunlar iletişimin kesilmesine neden olabilirler.
• Kameranın mikrodalga fırın ya da kablosuz telefon gibi 2,4 GHz iletişim bandını kullanan 
  cihazların yakınında kullanılması her iki cihazın performansında düşüşe yol açabilir.

∫ Kullanma yetkiniz olmayan kablosuz bir ağa bağlanmayın.
Kamera wi-fi fonksiyonunu kullanırken kablosuz ağlar otomatik olarak aranacaktır. Arama 
sırasında kullanma yetkinizin olmadığı kablosuz ağlar (SSID*) görüntülenebilir, ancak 
bunlara bağlanmaya çalışmayın. Bu durum yetkisiz erişim girişimi olarak kabul edilebilir. 

*SSID; kablosuz LAN bağlantısı üzerinden bir ağı tanımlamak için kullanılan adı ifade eder. SSID her
iki cihazda da eşleşirse iletişim mümkün olur.

Wi-Fi fonksiyonu
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13. Diğer konular
• SDXC Logosu, SD-3C, LLC'nin bir markasıdır.
• HDMI ve HDMI-High Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, Birleşik 

Devletler ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator Inc'in markaları veya tescilli 
markalarıdır.

• Dolby, Dolby Audio, ve the double-D (çift D) sembolü Dolby Laboratories'in bir markasıdır.
• Leica, Leica Microsystems IR GmbH'nın tescilli markasıdır.
• Summilux, Leica Camera AG'nin tescilli markasıdır.
• Adobe, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in bir 

markası veya tescilli markasıdır.
• Windows, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın bir markası 

veya tescilli markasıdır.
• iMovie, Mac, OS X ve macOS, Apple Inc.'ın markaları olup Birleşik Devletler ve diğer 

ülkelerde tescillidirler.
• iPad, iPhone, iPod, ve iPod touch, Apple Inc.'ın markaları olup Birleşik Devletler ve diğer 

ülkelerde tescillidirler.
• App Store, Apple Inc.'ın hizmet markasıdır.
• Android ve Google Play, Google Inc.'ın markası veya tescilli markasıdır.
• Bluetooth® Kelimesi işaret ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in sahip olduğu tescilli markalardır 

ve Leica tarafından söz konusu işaretlerin izni (lisansı) alınmıştır.Diğer markalar ve ticari 
isimler de ayrı ayrı sahiplerinindir.

• The Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu Wi-Fi Alliance® 'ın onay işaretidir.
• The Wi-Fi Protected Setup™ Logosu Wi-Fi Alliance® 'ın onay işaretidir.
• "Wi-Fi®", Wi-Fi Alliance® 'ın tescilli markasıdır.
• "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", ve "WPA2™", Wi-Fi Alliance® 'ın markalarıdır.
• QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED'ın tescilli markasıdır.
• Bu ürün DynaComware Corporation'un "DynaFont" 'unu kullanmaktadır. DynaFont, 

DynaComware Taiwan Inc.'ın tescilli markasıdır.
• Bu kılavuzda adı geçen diğer isimler, şirket ve ürün isimleri bunların sahiplerinin markası 

veyahut ta tescilli markasıdır.
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Bu üründe aşağıdaki yazılımlar bulunmaktadır:

(3)-(5) arasında belirtilen yazılımlar kullanışlı olacakları düşüncesiyle dağıtılmış olup, 
HERHANGİ BİR GARANTİ'leri yoktur. TİCARİ ELVERİŞLİLİKLERİ ve ÖZEL BİR 
AMACA UYGUNLUKLARININ GARANTİSİ'nden de bahsedilmemiştir. Bundan dolayı, 
lütfen, ayrıntılı ifadeler ve koşullar için [MENU/SET] → [Ayarlar] → [Versiyon göst.] → 
[Yazılım bilgileri]'ne bakın.

Bu ürün, tüketicinin kişisel kullanımı için ya da i) AVC Standardına ("AVC video") 
uygun olarak video şifreleme ve/veya ii) kullanıcının kişisel faaliyetlerinde kullanımı 
için şifrelenen AVC video ve/veya AVC video satma lisansına sahip bir tedarikçiden 
alınan AVC video şifrelerini çözmek üzere AVC Patent Portfolio License altında 
lisanslanmıştır. İlave bilgiler MPEG LA, L.L.C'den alınabilir. 
http://www.mpegla.com adresine bakın.

(1) Leica Camera AG için bağımsız geliştirilen yazılımlar,
(2) Leica Camera AG'ye lisanslanmış, üçüncü kişilerin sahip olduğu yazılımlar,
(3) GNU Genel Kamu Lisansı altında lisanslanmış yazılımlar, Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) GNU LESSER Genel Kamu Lisansı altında lisanslanmış yazılımlar, Version 2.1

(LGPL V2.1), ve/veya
(5) GPL V2.0 ve/veya LGPL V2.1 altında lisanslanan yazılımlar dışındaki açık kaynak

kodlu yazılımlar
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customer.care@leica-camera.com

Leica Servis Adresleri
Leica Ürün Desteği
Leica ürün destek bölümü, sağlanan yazılımlar da dahil olmak üzere Leica ürünleriyle 
ilgili her türlü teknik soruya yazılı olarak, telefonla veya e-posta ile yanıt verebilir.
Ayrıca, bu bölüm satın alma önerileri ve sipariş teslimatları için irtibat noktasıdır. 
Alternatif olarak, Leica Camera AG'nin ana sayfasındaki iletişim formunu kullanarak ta 
sorunlarınızı bize iletebilirsiniz.

Leica Camera AG
Product Support / Software Support
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar
Telephone: +49 (0) 6441-2080-111 /-108
Fax: +49 (0) 6441-2080-490
info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

Leica Müşteri Hizmetleri
Leica cihazlarınızın bakımını yapmada ve hasar durumunda, Leica Camera AG müşteri 
hizmetleri bölümü veya ülkenizdeki yetkili Leica temsilcileri tarafından sağlanan onarım 
hizmetlerine başvurabilirsiniz (adresler için Leica Camera AG'nin ana sayfasına bakın).

Leica Camera AG
Customer Care
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar

Telephone: +49 (0) 6441-2080-189
Fax: +49 (0) 6441-2080-339
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EN LEICA FOTOS
Kamera, bir akıllı telefon/tablet kullanılarak uzaktan kontrol edilebilir. Bunun için 
mobil cihaza Leica FOTOS uygulamasının kurulması gerekir.

▸ Aşağıdaki QR kodunu mobil cihaza okutun

ya da
▸ Uygulama Apple App StoreTM/Google Play StoreTM 'dan indirilebilir.

BAĞLANTI

MOBİL CİHAZA İLK BAĞLANTI
Bağlantı Bluetooth üzerinden kurulmaktadır. Bağlantı ilk kez kurulacağı için kamera ile 
mobil cihazın eşleştirilmesi gerekir.

BAĞLANTI SİHİRBAZI
Bağlantı sihirbazı, kameranın ilk açılışında veya kamera sıfırlandıktan sonra görünür. 
Ayarlara Leica FOTOS  menüsünden erişilebilir.



Leica FOTOS
ENMENÜNÜN KULLANIMI

MOBİL CİHAZDA
▸ Bluetooth'u açın
▸ Leica FOTOS uygulamasını çalıştırın
▸ Kamera modelini seçin

KAMERADA

Notlar
• Eşleştirmenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
• Her mobil cihazın kamerayla yalnızca bir kez eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirme 

sonunda cihaz, tanınan cihazlar listesine eklenir.
• Kamera ile Leica FOTOS uygulaması bağlı iken çekilen fotoğrafların GPS verileri 

otomatik olarak belirlenir ve Exif verilerine yazılır.

▸ [Ayarlar] menüsünden Leica FOTOS  'u seçin
▸  Bluetooth  'u seçin

• Bluetooth etkinleşir

▸ Leica FOTOS talimatlarını izleyin
• Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduğunda, ekranda ilgili simgeler görünür ve 

mavi kablosuz bağlantı ışığı yanar.
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EN BİLİNEN CİHAZLARA BAĞLANMA

▸ [Ayarlar]'dan Leica FOTOS  'u seçin
▸ Bluetooth 'u seçin
▸ [ON]'u seçin

• Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin.
• Kamera mobil cihaza kendiliğinden bağlanır.

Notlar
• Kameranın yakınında birden fazla cihaz olması durumunda, kamera ilk yanıt 

veren cihaza otomatik bağlanacaktır. Favori bir cihaz belirlenmemiştir.
• İstenmeyen bağlantıları önlemek için ender kullanılan cihazları bilinen cihazlar 

listesinden çıkarmanız önerilir.
• Başka bir cihazla bağlantı kurulursa kamerayı kapatıp yeniden açın

(Kameradaki Bluetooth'u devre dışı bırakıp yeniden devreye alma).

CİHAZLARI BİLİNEN CİHAZLAR LİSTESİNDEN ÇIKARMA
▸ [Ayarlar] menüsünden Leica FOTOS  'u seçin
▸ [Sil] 'i seçin
▸ Sileceğiniz cihazı seçin

• Ekranda bir güvenlik iletisi görünür.
▸ [Evet] 'i seçin

• Silinen bir cihazı yeniden kameraya bağlamak için yeniden eşleştirme 
yapılması gerekir.

MAC ADRESİNİ BULMA*

Kameranın menüsünden MAC adresini bulabilirsiniz
▸ Ana menüden Camera Information 'ı seçin

Not

* D-Lux7'de bu özellik yoktur.



Leica FOTOS
ENKAMERANIN UZAKTAN KONTROLU

Mobil cihaz aracılığı ile uzaktan fotoğraf çekebilir, video kaydedebilir, görüntü ayarlarını 
değiştirebilir, mobil cihaza veri aktarabilirsiniz. Kullanılabilir fonksiyonların ve 
talimatlarının bir listesi Leica FOTOS uygulamasından bulunabilir.

KAMERANIN UZAKTAN UYANDIRILMASI
Bu fonksiyon kameradan etkinleştirilirse, kamera kapalıyken ya da bekleme 
durumundayken uzaktan etkinleştirilebilir. Bluetooth fonksiyonu açık [ON] olmalıdır.

▸ [Ayarlar] menüsünden Leica Fotos  'u seçin
▸ [U zaktan Uyandırma] 'yı seçin
▸ [ON] 'u seçin

• Kamera bilinen cihazları tarayacak ve otomatik olarak bir bağlantı kuracaktır

Önemli bilgiler

Çözüm
• Bu fonksiyonu sadece kullanmadan önce etkinleştirin.
• Gerekmediği sürece bu fonksiyonu devre dışı bırakın.

• Uzaktan uyandırma, kameranın açma/kapama düğmesi kapalı bile olsa
kamerayı etkinleştirecektir.

• Kameranın yanlışlıkla uzaktan kumanda ile çalıştırılması istenmeyen çekimlere
ve aşırı güç tüketimine neden olabilir.

• Kendi mobil cihazınız bağlı değilse ya da Bluetooth fonksiyonu devre dışıysa,
kamerayla eşleştirilmiş olması koşuluyla üçüncü parti bir cihaz kameraya
uzaktan erişebilir. Bu durum, verilerinize ya da kamera fonksiyonlarına yetkisiz
erişim tehlikesi oluşturur.
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