
LEICA M11
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Kullanım kılavuzunun tamamını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz: 
en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

Kullanım kılavuzunun tümünün basılı bir kopyasını edinmek için lütfen aşağıdaki 
bağlantıdan kayıt olun:
www.order-instructions.leica-camera.com
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1     Açma kapama düğmesi
       Kamerayı açıp kapatır

2     Deklanşör
Yarım basınca:
– Poz ölçümü ve kontrolu

etkinleşir
Tam basınca:
– Fotoğraf çekilir
Beklemedeyken yarım basınca:
– Kamera yeniden etkin hale gelir

3     Enstantane hızı ayar tekerleği
(duraklı)
– A:  Otomatik enstane hız kontrolu
–  8s - 4000: Enstantane hızı

(ara değerleri de içerir)
– B: Uzun pozlama

(1⁄16000 s - 60 dak, menü kontroluyla, tam
artışlı ya da B)

 – : Flaş senkronizasyon hızı (1/180)
a   Tercih belirleme işareti

4     ISO ayar tekerleği
– A:  Otomatik ISO duyarlılığı kontrolü
– 64 - 6400: sabit ISO değerleri
– M: Menüden ya da durum ekranından ayarlama
a   T     ercih belirleme işareti

1
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5     Kayış takma

6     Fonksiyon düğmesi**  
7     Telemetre penceresi
8     Aydınlatma sensörü
9     Zamanlayıcı LED ışığı
10 Vizör penceresi

11   Mercek kilidi düğmesi

1

2
1

2

12 Bayonet
13   6-bit şifreleme

Mercek tanıma sensörü

14 Çerçeve seçici
35/135 mm, 50/75 mm ve 28/90 mm eşlemeli 
parlak çerçeve seçimi için

15   Vizör (Göz tarafı-oküler)
16   LCD Ekran için aydınlatma sensörü 
17   Aksesuar yuvası
18 Ana teker

menüde:

– Menü yönlendirmesi için
– Seçilen menü seçeneklerini/fonksiyonlarını
     ayarlamak için 
çekim modunda:
– Poz telafi değerlerinin seçimi için
izleme modunda:
– Fotoğrafları büyütüp/küçültme için
basılı tutunca:
– Fonksiyon ataması için**

     19    PLAY düğmesi
– Fotoğraf ile oynatma/izleme modları

arasında geçiş
– Tam ekran görüntüye dönmek için

20    FN düğmesi**

21    MENU düğmesi
menüde:
 – Durum ekranından ve menülerden Favoriler 
menüsüne /  Ana Menü'ye erişim* ** 

– Görüntüdeki mevcut menüden (altmenü) çıkış

22   LCD ekran
23   Durum ışığı (LED)
24   Yönlendirme düğmeleri

  menüde:
– Menü yönlendirmesi
– Seçilen menü seçeneklerini/fonksiyonlarını

 ayarlamak için
izleme modunda:
– Galeride gezinme

**Basıp bırakınca: Atanan fonksiyona erişilir. Basıp tutunca: Atanmış olan fonksiyonu değiştirmek mümkün olur (açılan menü). 
*** Favoriler menüsü : Favorites, Ana menü : Main menu



25  Orta düğme
menüde:
– Menü ayarlarını uygulama onayı
çekim/oynatma modunda:
– Bilgi ekranlarına erişim

26  Üçayak yuvası 
A ¼, DIN 4503 (¼”)

27 LED
28 Pil kilit mekanizması

29 Hafıza kartı yuvası
 ▸  emin olun

 ▸

Kameranın kapalı olduğundan 
Kartı takın/çıkarın

30 Pil bölmesi

31   USB-C girişi

PİL DOLUMU
Kamera lithium-ion pille çalışmaktadır.

LED ışığı dolum işleminin doğruluğunu göstermektedir.

DOLUM CİHAZI HAKKINDA
▸ Dolum cihazını şebekeye bağlamak için

bölgenize uygun fişi kullanın
• Dolum cihazı yerel şebeke voltajına otomatik

olarak uyum sağlar.

PİL DEĞİŞİMİ
▸ Kameranın kapalı olduğundan emin olun

CANLI ÖN İZLEME 
▸ FN düğmesine basın

•     düğmesine Live View  (canlı ön izleme) 
fonksiyonu atanmışsa (fabrika ayarı)
FN



VİZÖRDEKİ GÖRÜNTÜLER
Kameranın vizöründeki parlak çerçeveli kısım sadece 
özel, parlak bir vizör değil, ayni zamanda mercekle 
birlikte çalışan bir telemetredir. 16-135 mm odak 
uzaklığındaki tüm Leica M mercekleri otomatik olarak 
bu vizörle bağlaşık çalışırlar.

B A
35 mm/135 mm 28 mm/90 mm

50 mm/75 mm

C

A  Parlak çerçeve

B Netleme bölgesi

C Dijital gösterge

LEICA FOTOS UYGULAMASI
Yeni Leica FOTOS uygulamasını deneyin. Leica FOTOS 
uygulaması, heyecan verici birçok seçeneği olan bir araç 
olup, fotoğrafçının Leica kameradan her zamankinden 
daha fazlasını elde etmesini sağlar.  Görüntüleri kolayca ve 
anında aktarmak, unutulmayacak anların özünü 
yakalamak, fotoğraflarınızı yönetmek, daha iyi hale 
getirmek ve paylaşmak için kablosuz LAN özellikli tüm 
Leica kameralarına artık tek bir uygulama ile 
bağlanabilirsiniz.

LCD EKRANDAKİ GÖRÜNTÜLER
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1 2 3

1  Görüntü saklama yeri
2   Kalan çekim sayısı
3  Kalan saklama kapasitesi
4   Flaş senkronizasyon durumu
5   Leica app bağlantısı
6   Leica FOTOS app aracılığı ile GPS fonksiyonu

7 Dijital zoom
8 Pil doluluk durumu 
9  Işık dengesi

10  Poz telafisi ölçeği
11 Çekim tercihi
12  Enstantane hızı
13  ISO Duyarlılığı
14  Poz telafi değeri
15  Canlı Ön İzleme Açık/Kapalı 
16  Çekim seçeneği  (Drive Mode)
17 Poz ölçüm yöntemi
18 Beyaz dengesi
19  Kullanıcı profili
20  Merceğin türü ya da diyafram/odak uzaklığı
21 Dosya biçimi
22  DNG çözünürlüğü
23  JPG çözünürlüğü
24  Hafıza kartını formatlama
25 Leica FOTOS
26 Ana menü

5 6 7



NETLEME
GÖRÜNTÜ BİNDİRME YÖNTEMİ 
(İKİZ GÖRÜNTÜ)

KIRIK GÖRÜNTÜ YÖNTEMİ

BAŞLANGIÇTA/KABLO İLE UYGULAMA BAĞLANTISI

Leica FOTOS 
Kablo*

USB-C

Otomatik ayarlar
Leica FOTOS Eşleştirme 
Tarih ve zaman
Çekim yeri

*Uyarı
Leica FOTOS kablosu, Leica FOTOS uygulaması ile kamera arasında doğrudan veri alış verişini sağlamak 
içindir. Apple® cihazlarının dolumu (şarjı) için kullanılamaz.



 DOKUNMATİK KONTROL 

“kısa dokunma” “çift dokunma” “yatay kaydırma”
“düşey kaydırma”

“iki parmağı kapama” “iki parmağı açma”

FN düğmesi Fabrika ayarları Yapılabilecek atamalar

20

LLiivve Ve Viieeww
Canlı öz izleme modunu 
açıp/kapatır

 Lens DetectionLens Detection

 Drive ModeDrive Mode

 Self TimerSelf Timer

 Interval ShootingInterval Shooting

 Exposure BracketingExposure Bracketing

 Capture AssistantsCapture Assistants

 Exposure MeteringExposure Metering

 M-ISOM-ISO

6

 Focus AidFocus Aid  Auto ISO SettingsAuto ISO Settings

 Maximum ISOMaximum ISO

 Shutter Speed LimitShutter Speed Limit

 White BalanceWhite Balance

 Gray cardGray card

 File FormatFile Format

 DNG ResolutionDNG Resolution

 Max. JPG ResolutionMax. JPG Resolution

18

 Exposure CompensationExposure Compensation  Digital ZoomDigital Zoom

 Film StyleFilm Style

 Shutter TypeShutter Type

 Flash SettingsFlash Settings

 Flash Exp. CompensationFlash Exp. Compensation

 User ProfileUser Profile

 EVF EVF ⇄⇄ LCD LCD

 Format SD CardFormat SD Card

 Leica FOTOSLeica FOTOS

FN DÜĞMESİ ATAMALARI

• Basıp bırakınca: Atanan fonksiyona erişilir.
• Basıp tutunca: Atanan fonksiyonu değiştirme mümkün olur (açılan menü).

Netleme yardımı

Poz telafisi



TEKNİK VERİLER
KAMERA
 Adlandırma
Leica M11
 Kameranın türü
Telemetreli dijital kamera

Model no
2416
 Ürün kodu

Bölgesel farklılıklar

EU/US/CN JP Geri kalanı

Ürün kodu.
(Renk)

20200
(siyah)

20201
(gümüş)

20202
(siyah)

20203
(gümüş)

20206
(siyah)

20207
(gümüş)

Wi-Fi
5 GHz

11a/n/ac:
kanal 149–165
(5745–5825 MHz)

11a/n/ac:
kanal 36–48
(5180–5240 MHz)

-

Wi-Fi
2.4 GHz

11b/g/n:
kanall 1–11 (2412–2462 MHz)

Bluetooth 4.2 BR/EDR/LE: 
BR/DR kanal 1–79
LE kanal 0–39 (2402–2480 MHz)

 Kayıt ortamı
SD kart 1-2 GB / SDHC kart 32 GB'a kadar / SDXC kart 
2TB'a kadar, dahili hafıza 64GB

 Malzeme
Üst/alt kısım
Gümüş: krom kaplama pirinç, Siyah: alüminyum kaplama
ön ve arka gövde plakaları: magnezyum

 Mercek uyumu
Leica M bayonet
Arayüzler
Leica flaşlar ve Leica Visoflex 2 vizör için ISO aksesuar 
yuvası (isteğe bağlı aksesuarlar)
Veri aktarımı ve pil dolumu için USB-C kablo
Uyumlu mercekler
Leica M mercekler, adaptörlü olarak Leica R mercekler

 Çalışma koşulları
0/+40°C
Anma gerilimi (giriş)/akım
DC 7.4V, 1.5A (sürekli)
 Boyutlar (UxKxY)
139 x 38.5 x 80 mm
 Ağırlık
 Gümüş: yaklaşık 640 g (pil ile)
 Siyah: yaklaşık 530 g (pil ile)

SENSÖR
Sensör boyutu
CMOS çip, etkin yüzey yaklaşık 24 x 36 mm
 Görüntü çözünürlüğü
DNG™ L-DNG 60.3 MP 9528 x 6328 piksel

M-DNG 36.5 MP 7416 x 4928 piksel
S-DNG 18.4 MP 5272 x 3498 piksel

JPG L-JPG 60.1 MP 9504 x 6320 piksel
M-JPG 36.2 MP 7392 x 4896 piksel
S-JPG 18.2 MP 5248 x 3472 piksel

LCD EKRAN
 LCD EKRAN
2.95” TFT LCD, 1080 x 720 piksel

DONANIM
 WLAN/Bluetooth
Leica FOTOS uygulaması WLAN fonksiyonunun 
kullanılmasını gerektirir. Leica uygulaması Apple App 
Store™ ya da Google Play Store™ 'dan indirilebilir. 2.4 
GHz/5 GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2 
WLAN (standart WLAN protokolu), şifreleme yöntemi: 
WLAN-uyumlu WPA™/WPA2™, erişim yöntemi: altyapıya 
bağlı

GÜÇ KAYNAĞI
Dolum cihazı (Leica BC-SCL7)
Giriş: USB-C DC 5 V, 2 A, çıkış: DC 8.4 V, 1 A, çalışma 
koşulları: +10°C to +35°C, üretici: Dee Van Enterprises 
Co., Ltd., Çin HC.

AC-Adaptör (Leica ACA-SCL7)
Giriş: AC 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.3 A, çıkış: DC 5 V, 2 
A, çalışma koşulları: +10°C to +35°C, üretici: Dee Van 
Enterprises Co., Ltd.., Çin HC.

Doldurulabilir Pil (Leica BP-SCL7)
Li-Ion (Lithium-Polymer) doldurulabilir pil, anma voltajı: 
7.4 V / kapasite: 1800 mAh, Dolum voltajı/akım: DC 7.4 V, 
1000 mA, çalışma koşulları: +10°C to +35°C (dolumda) / 
+0°C to +40°C (boşalırken), üretici: Fuji Electronics 
(Shenzhen) Co., Ltd. Çin HC.

* Bölgesel farklılıklardaki "geri kalanı" için geçerli değildir.

Kameranın üretim tarihi kutunun üzerindedir. Tarih yazım biçimi yıl/ay/gün 
şeklindedir. Tasarım ve modeldeki değişiklikler yazılanları değiştirebilir.
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GÜVENLİK UYARILARI
GENEL BİLGİLER
• Kameranızı güçlü manyetik, elektrostatik ya da elektromanyetik alanlara sahip cihazların (indüksiyon fırınları, mikrodalga fırınlar, televizyon 

setleri veya bilgisayar monitörleri, video oyun konsolları, cep telefonları, yayın cihazları, ...gibi) yakınında kullanmayın. Elektromanyetik 
alanları çekim sırasında parazite neden olabilir, kayıtlar engellenebilir.

• Hoparlör, büyük elektrik motorları, ...vb'nin oluşturduğu güçlü manyetik alanlar depolanan verilerin zarar görmesine yol açabilir, kaydı 
bozabilir.

• Elektromanyetik alan etkisiyle kamerada arıza meydana gelirse, kamerayı kapatın, pili kısa bir süreliğine çıkarın, ardından yeniden takıp 
kamerayı açın.

• Kamerayı radyo vericilerinin ya da yüksek gerilim hatlarının yakınında kullanmayın. Oluşturdukları manyetik alan kayıtlarda parazite neden 
olabilir.

• Aksesuar yuvası kapağı,... gibi küçük parçaları daima aşağıda belirtilen şekilde saklayın:
- çocukların ulaşamayacağı bir yerde
- kaybolmayacakları ya da çalınmayacakları güvenli bir yerde

• Son teknoloji ürünü elektronik bileşenler statik boşalmalara karşı duyarlıdırlar. Sentetik zemin kaplamalarında yürümekle birkaç on bin voltu 
kolaylıkla yüklenebilirsiniz. Bu durumda kameraya dokunduğunuzda ve özellikle de kamera iletken bir yüzey üzerindeyse statik elektrik 
boşalması gerçekleşebilir. Kameranın gövdesi üzerinden oluşacak boşalmanın elektronik bileşenler için riski yoktur. Dahili güvenlik 
devrelerine rağmen flaş yuvası gibi harici temas noktalarına dokunmaktan kaçının.

• Bayonetteki mercek tanıma sensörünü kirletmemeye, çizmemeye özen gösterin. Ayni şekilde, onarılamaz hasarlara yol açmaması için 
bayonetin kum ya da benzeri tanecikli parçacıklarla doğrudan temasının önlenmesi gerekir. Bu kısım sadece kuru bir bezle temizlenmelidir 
(mercekleri değiştirilebilen kameralarda (sistem kameralar)).

• Temas yerlerini temizlerken sentetik gözlük bezi yerine pamuklu ya da keten bez kullanın. Temas yerlerine dokunmadan önce ısıtma tesisatı 
ya da su borusuna (iletken, topraklanmış bir yere) dokunarak elektrostatik yükü boşalttığınızdan emin olun. Kameranızı mercek kapağı ve 
flaş yuvası kapağı takılı durumda, kuru bir yerde saklayarak temas yerlerinde kir birikmesini ve buraların oksitlenmesini önleyebilirsiniz.

• Arıza, kısa devre ya da elektrik çarpmalarını önlemek için sadece bu modele ait aksesuarları kullanın.
• Gövdedeki (gövdeye ait) parçaları kendiniz sökmeye kalkmayın. Onarımların sadece yetkili servisler tarafından yapılması gerekir.
• Kamerayı böcek öldürücü spreylere ve diğer aşındırıcı kimyasallara maruz bırakmayın. Petrol türevleri, tiner ve alkol temizlikte 

kullanılmamalıdır. Bazı kimyasallar ve sıvılar kameranın gövdesine hasar verebilir, yüzey kaplamasında aşınmalara sebep olabilirler.
• Lastik ve plastiklerin agresif kimyasallar saldığı bilindiğinden kamerayı uzun süre bunlarla temas ettirmeyin.
• Kar, yağmur gibi yağışlı durumlarda ya da plaj gibi yerlerde kum, toz ve su girmemesi için kamerayı koruyun. Pil ve hafıza kartını takıp 

çıkarırken ve sistem kameralarında merceği değiştirirken özellikle dikkat edin. Kum ve toz kameraya, merceğe, hafıza kartına ve pile zarar 
verebilir. Nem, kamera ve hafıza kartında arızalara ve onarılamayan hasarlara sebep olabilir.

MERCEK
• Kameranın merceği, güneş ışığını karşıdan ve doğrudan aldığında büyüteç etkisi oluşabilir. Bu yüzden kamera uzun süre güneş ışığına maruz 

kalmaktan korunmalıdır.
• Mercek kapağını takmak ve kamerayı gölgede ya da ideal olarak kılıfında tutmak kameranın iç kısımlarının zarar görmesini önlemede 

yardımcı olacaktır.

PİL / DOLUM CİHAZI
• Bu kılavuzda tanımlanmış olan ve (BP-SCL7) olarak isimlendirilmiş doldurulabilir pilin kullanılması zorunludur.
• Pillerin yanlış kullanımı ya da onaylanmamış pillerin kullanımı patlamaya yol açabilir!
• Doldurulabilir pili uzun süre güneş ışığına, ısıya, neme ve rutubete maruz bırakmayın. Ayni şekilde, piller mikrodalga fırına ya da yüksek 

basınçlı kapların içine yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle konmamalıdır.
• Islak ve nemli bir pili hiçbir koşulda doldurmayın ya da kameraya takmayın.
• Pilin iletken uçlarını temiz ve kolay erişilebilir tutun. Lithium-ion piller kısa devrelere karşı korunmalıdırlar. Kısa devre yapan bir pil çok 

ısınabilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
• Pil kazara düştüğünde gövdede ve iletken kısımlarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı pil kameraya zarar verebilir.
• Ses, renk bozulması, şekil bozukluğu, aşırı ısınma ya da sıvı sızıntısı durumunda pilin kameradan ya da dolum cihazından çıkarılıp 

değiştirilmesi gerekir. Pilin bu haliyle kullanımı aşırı ısınmaya, bu da yangına ve patlamaya yol açabilir!
• Patlama tehlikesine karşı pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın.
• Sızıntı veya yanık kokusu hissettiğinizde pili ısı kaynaklarından hemen uzaklaştırın. Sızan sıvı alev alabilir!
• Bu kılavuzda tanımlanmış ve BC-SCL7 olarak isimlendirilmiş dolum cihazının ve AC Adaptörü (ACA-SCL7)'nün değiştirilebilir prizleri ile 

birlikte kullanımı zorunludur.
• Leica Camera AG tarafından onaylanmamış diğer dolum cihazlarının kullanımı pilde hasara yol açabilir ve hatta bazı durumlarda ciddi, 

hayatı tehdit eden yaralanmalara yol açabilir.
• Dolum cihazını her zaman kolay ulaşılabilen bir prize taktığınızdan emin olun.
• Pil ve dolum cihazlarını açmayınız. Onarımlarının sadece yetkili servisler tarafından yapılması gerekir.
• Pilleri çocuklardan uzakta tutun. Piller yutulduklarında boğulmaya neden olabilir.
• Dolum cihazının bağlantı uçlarını her zaman temiz tutun ve asla kısa devre yaptırmayın.



• Dolum cihazının yayın alıcılarının yanında kullanılması bu cihazların yayın alımını engelleyebilir. Dolum cihazı ile yayın alıcısı arasında en az
1m olduğundan emin olun.

• Dolum cihazı kullanımdayken vınıltı yapabilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
• Pil takılı olmasa bile elektrik harcadığından (çok az miktarda), kullanılmadığı zaman dolum cihazını fişten çekin.
• Dolumda pil +10oC ile +35oC arasında olmalıdır (aksi halde dolum cihazı çalışmayacak ya da hemen tekrar kapanacaktır).
• Lithium-ion piller doluluk sevilerine bakmaksızın herhangi bir anda doldurulabilirler. Kısmen dolu bir pil, tamamen boşalmış bir pilden daha 

hızlı olarak tam kapasite dolar.
• Doldurulabilir piller fabrika çıkışında kısmen doludurlar. İlk kullanım öncesinde tamamen doldurulmalıdırlar.
• Yeni bir pil tamamen doldurulup iki-üç kez kamerada kullanılarak boşaltıldıktan sonra tam kapasitesine ulaşır. Bu işlem, kabaca her 25 

dolumda bir tekrarlanmalıdır.
• Pil ve dolum cihazı dolum esnasında ısınır. Bu bir arıza değildir.
• Dolum başladığında yanıp sönen dolum ışığı bir hata göstergesidir (örneğin, dolum süresi aşılmıştır, voltaj ya da sıcaklık izin verilen sınırların 

dışındadır veya kısa devre oluşmuştur). Dolum cihazının fişini prizden çekip pili çıkarın. Sıcaklık yukarıda verilen sınırlar içine geldiğinde 
dolum işlemini yeniden başlatın. Problemin devam etmesi halinde lütfen satıcınızla veya bulunduğunuz bölgedeki Leica temsilcisi ile ya da 
Leica Camera AG ile temas kurun.

• Doldurulabilir Lithium-ion piller güçlerini içlerinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardan sağlarlar. Bu reaksiyonlar ortam sıcaklığı ve nemden 
etkilenirler. En yüksek hizmet ömrünü sağlamak üzere pili uzun süre çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda bırakmayın (örneğin, yazın 
veya kışın park halindeki arabada bırakmak gibi..).

İLK YARDIM
• Pil sıvısı gözle temas ettiğinde körlüğe yol açabilir. Temas durumunda gözleri hemen temiz suyla iyice durulayın. Ovuşturmaktan kaçının. 

Hemen tıbbi yardım isteyin.
• Sızan pil sıvısı elbise ya da ciltle temas ettiğinde yaralanma tehlikesi oluşturur. Etkilenen bölgeleri temiz suyla iyice durulayın.

HAFIZA KARTI
• Verileri kaydederken ya da kart okuma işlemi sırasında hafıza kartını kesinlikle çıkarmayın. Bu esnada kamera kapatılmamalı, kart darbe 

ya da titreşime maruz bırakılmamalıdır.
• Hasara ve üzerinde saklanan verilerin kaybına yol açacağından hafıza kartını düşürmeyin, bükmeyin.
• Hafıza kartının arka yüzündeki bağlantılara dokunmayın, bu kısımları temiz ve kuru tutun.
• Hafıza kartlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Hafıza kartını yutmak boğulmaya sebep olabilir.

SENSÖR
• Evrendeki radyasyon (örneğin uçuşlarda) piksellerde bozulmalara sebep olabilir.

TAŞIMA KAYIŞI
• Taşıma kayışını taktıktan sonra kameranın düşmemesi için klipslerin doğru takıldığından emin olun.
• Taşıma kayışları genelde çok sağlam malzemeden yapılırlar. Dolayısıyla, çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Taşıma kayışları 

oyuncak değildirler ve boğulma riski oluştururlar.
• Taşıma kayışlarını sadece kamera ya da dürbün gibi ürünlerde yapım amacına uygun olarak kullanın. Başka amaçlarla kullanımı yaralanma ve 

kayışta hasara yol açma riski yüzünden uygun görülmemektedir. 
• Boyuna ya da birbirine dolanarak yüksek risk oluşturması sebebiyle spor faaliyetleri (dağa tırmanma ve benzeri diğer açık hava faaliyetleri,...) 

sırasında taşıma kayışları kamera ve dürbünle kullanılmamalıdır.

ÜÇAYAK
• Üçayak kullanıldığında kameranın üçayak üzerinde güvenli bir şekilde durduğundan emin olun ve kamerayı tek başına değil, üçayakla 

beraber döndürün. 
• Üçayağın vidasını sadece elle sıktığınızdan emin olun.
• Kamerayı üçayakla taşımaktan kaçının. Kendinizi ya da başkalarını yaralayabilirsiniz, kamera hasar görebilir.

FLAŞ
• Leica M11 ile uyumlu olmayan flaşların kullanımı kameraya ve/veya flaşa onarımı mümkün olmayan hasarlar verebilir. 

MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu cihaza ait bölgesel onaylara kamera menüsünden ulaşabilirsiniz.
▸ Ana menü'den (main menü)  CCaammeerraa Inf Inforormmaattiioonn 'ı seçin
▸ Ardından RRegeguullaatotorryy I Innffoorrmmaattioionn altmenüsüne geçin



 Alternatif Akım (AC)  
 Doğru Akım (DC)

 Class II cihazlar (çift yalıtımlı tasarıma sahip cihazlar)

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN ATILMASI
(AB ve aktif ayrıştırma politikalarına sahip diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir.)

Bu cihaz, genel evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken elektrikli ve/veya elektronik bileşenler 
içermektedir. Bu yüzden, yerel otoritelerin belirlediği bir geri dönüşüm noktasına bırakılmalıdır. Bu 
hizmet ücretsizdir. Bu cihazda kullanılan standart ya da doldurulabilen piller de çıkarılıp yerel mevzuata 
göre ayrıca atılmalıdır.
Cihazla ilgili doğru atık işlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlara, atık toplama 
noktalarına ya da cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CE İŞARETİ
İngiltere
Uygunluk Bildirgesi (DoC)
İşbu belge ile "Leica Camera AG", bu ürünün 2014/53/EU yönergesinin temel 
koşullarını ve buna ilişkin diğer hükümleri karşıladığını beyan eder.
Tüketiciler RE (Radio Equipment) ürünlerimizin orijinal uygunluk bildirgelerinin 
bir kopyasını DoC sunucumuzdan indirebilirler:
www.cert.leica-camera.com
Diğer sorularınız için lütfen Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, 
Germany adresine başvurun.

Ürünün gerektirdiği (teknik verilere bakınız)

Türü Frekans bandı (merkezi frekans) Maksimum güç  
(dBm E.I.R.P.)

WLAN 2412–2462/5180–5240 MHz/
5260–5320/5500–5700 MHz
5735–5825 MHz

20

Bluetooth® Kablosuz
Teknoloji 

2402–2480 MHz 20

Ürünlerimizdeki CE işareti geçerli AB 
direktiflerinin temel gereklilikleriyle uyumu 
belgelemektedir.

GARANTİ
Bayiinizle ilgili yasal garantilere ilaveten, yetkili Leica satıcısından satın aldığınız tarihten geçerli olmak üzere Leica 
Camera AG ürün garantisine sahip olacaksınız. Önceden ürün garantisi kutudaki ürünle birlikteydi. Bundan sonra, 
yeni bir hizmet olarak ürün garantisine sadece çevrimiçi (online) olarak sahip olunacaktır. Belgeyi aramak zorunda 
kalmadan ürününüz için geçerli garanti koşullarını istediğiniz an görebileceksiniz. Bu yeni uygulamanın kutuyla 
birlikte yazılı olarak ürün garantisi verilmeyen ürünlerde geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Kutusundan çıkan 
garanti belgesi ile teslim edilen ürünler hala bu belgeye tabidir. Garanti kapsamı, hizmetler ve sınırlamalar 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: warranty.leica-camera.com

SADECE ABD İÇİN:
FCC (Federal Communication Commission) Notu:
Bu cihaz test edilmiş ve FCC hükümlerinin 15. bölümüne uygun olan B sınıfı dijital aygıt limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler 
yerleşim bölgelerindeki kurulumlarda zararlı girişimlere ve parazitlere karşı gerçek bir koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu 
cihaz radyo frekans enejisi üretebilir, kullanabilir ve yayabilir, talimatlara uygun kurulum yapılmamışsa radyo iletişiminde zararlı 
parazitlere sebep olabilir. Bununla birlikte, özel bir kurulumda bu parazitin oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu cihaz, radyo ve 
televizyon alımına açıp kapamayla belirlenebilen bozucu bir etki yapıyorsa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini ya da daha fazlasını 
almaya teşvik edilir:
• Anteni döndürerek ya da yerini değiştirerek yeniden ayarlayın.
• Cihazla alıcı arasındaki uzaklığı artırın.
• Cihazı, alıcınızın bağlandığından farklı bir devre üzerinden şebekeye bağlayın.
• Satıcınızdan ya da deneyimli bir radyo/tv tamircisinden yardım isteyin.



FCC Uyarısı:
Sürekli bir uyumu güvenceye almak için ekli kurulum talimatlarını izleyin, bilgisayar ve diğer çevre aygıtlarına bağlanırken sadece 
ferrit çekirdekli, korumalı arayüz kablolarını kullanın. Cihazın uyumundan sorumlu olan tarafça onaylanmamış herhangi bir değişiklik 
ya da tadilat bu cihazı kullananın kullanım yetkisini geçersiz kılar.

Ticari adı: LEICA Type No.: 2416
Model No. 2416
Sorumlu taraf / destek için  Leica Camera Inc.

1 Pearl Count, Unit A, Allendale, New Jersey 07401
Tel.: +1 201 995 0051/ Fax: +1 201 995 1684
technicalinfo@leicacamerausa.com

Bu cihaz FCC hükümleri, kısım 15 ile uyumludur. 
Faaliyeti şu iki koşul ile sınırlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı parazitlere sebep olmamalıdır ve
(2)  Bu cihaz istenmeyecek şekilde çalışmasına sebep olacak parazit 

üretmemeli ve herhangi bir parazitin karışmasına da engel olmalıdır.

Bu kamera dönüştürülebilen bir Lithium-ion 
pilden güç almaktadır.
Bu pilin nasıl atılacağı konusunda lütfen 
1-800-8-BATTERY 'i arayınız.

FCC ID: N5A2416
Bu verici başka anten ya da vericilerle çalıştırılmamalı ya da ayni zaman ve yerde konumlandırılmamalıdır. Bu cihaz, kontrolsüz 
bir ortamda FCC radyasyona maruz kalma limitleriyle ve FCC radyo frekansına (RF) maruz kalma rehberiyle uyumludur.

SADECE KANADA İÇİN:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 11245A-2416
Bu cihaz Kanada Endüstri lisansından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşulla sınırlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı parazite sebep olmamalıdır.
(2)  Bu cihaz istenmeyecek şekilde çalışmasına sebep olacak parazitler üretmemeli ve herhangi bir parazitin karışmasına da izin 

vermemelidir.
Bu cihaz, IC radyasyona maruz kalma limitleriyle uyumlu olup, limitlerin kaynağını oluşturan kontrolsuz bir ortamda IC radyo frekansı 
(RF)'na maruz kalma kuralları RSS-102'yi de sağlamaktadır.

SADECE ABD VE KANADA İÇİN:
Bu cihaz, özel soğurma oranı (SAR) için test edilmiş olup, kontrolsuz bir ortam için belirlenmiş olan FCC/IC radyasyona maruz kalma 
limitleri ile de uyumludur. Bu cihaz FCC/IC SAR'ın 1.6W/kg limiti ile de uyumludur.  Bu cihaz vücuda zararı açısından test edilmiş 
olup, montajında metalik bileşenlerin olmadığı, bu ürün için tasarlanmış Leica Camera AG aksesuarları ile kullanıldığında FCC/IC RF 
radyasyona maruz kalma rehberini sağladığı görülmüştür. Diğer aksesuarların kullanımı FCC/IC RF maruz kalma rehberini 
sağlamayabilir.

SADECE BİRLEŞİK 
KRALLIK İÇİN

SADECE SİNGAPUR İÇİN

Complies with
IMDA Standards DA106734

SADECE BAE İÇİN

REGISTERED No: ER98767/21
DEALER No: DA0112968/13

Made for ... etiketinin kullanıldığı bir aksesuar, özellikle etikette tanımlanan 
Apple ürününe (ürünlerine) bağlanmak için tasarlanmış olup, geliştirici 
tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına 
gelmektedir. Apple bu cihazın çalışmasından ya da güvenlik ve mevzuata 
ilişkin standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın bir Apple 
ürünüyle kullanılmasının kablosuz performansını etkileyeceğini lütfen göz 
önünde bulundurun. Apple®, Apple TV®, Apple Watch®, iPad®, iPad Air®, iPad 
Pro®, iPhone®, and Lightning®  Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli 
ticari markalarıdır. tvOS®, Apple Inc.'in ticari markasıdır.




