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TÜRKÇE
Değerli müşterimiz,
Leica V-LUX 5'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice 
okuyun ve aklınıza gelebilecek sorular için elinizin altında bulundurun.
Telif yasalarını dikkatlice inceleyin.

•Önceden kaydedilmiş bantların, disklerin, basımı yapılmış eserlerin ya da radyo, TV
gibi iletişim araçlarıyla yapılan yayınların kayıtlarının kendi kullanımınız dışındaki
amaçlarla kullanımı, yayını ve çoğaltılması telif yasalarını ihlal edebilir.
Kişisel kullanım amacıyla bile olsa belirli malzemelerin kaydı yasaklanmış olabilir.

Kameranın üretim tarihini garanti belgesi ve kutu üzerindeki etikette bulabilirsiniz. Tarih, 
Yıl/Ay veya Yıl/Ay/Gün olarak verilmiştir.
Bilgi notu:
Leica V-Lux 5'inizin mevcut kontrolları, bileşenleri, menü seçenekleri ve menü ekran 
görüntüleri ile bu kılavuzdaki görüntüler arasında bazı farklılıklar olabileceğini lütfen göz 
önüne alın.

Güvenliğiniz İçin Bilgiler

Yanma, tutuşma, darbe ve elektrik şokundan kaynaklanan hasarlar ve diğer can sıkıcı 
etkileşimlerin riskini azaltmak için:
• Önerilen aksesuarları kullanınız.
• Bu cihazı yağmur ve nemden koruyunuz. Üzerine sıvı damlamasına ve sıçramasına

engel olunuz. Vazo gibi içi sıvı dolu nesnelerden cihazı uzak tutunuz.
• 60°C/140°F 'tan daha fazla sıcağa maruz bırakmayınız.
• Arka kapağı sökmeyiniz: İçeride kullanıcı için gerekli birşey yoktur.Gerektiğinde

yetkili Leica Servisine, ülkenizdeki Leica Distribütörüne (adres için Leica Camera
AG'nin ana sayfasına bakınız) ya da Leica Camera Yardım ve Bakım birimine (adresi
için bkz(→48)) başvurunuz.

• Cihaz, şebeke elektriğine bağlı, erişimi kolay bir prize takılmalı ve bu prize yakın bir
yere konulmalıdır.

CALIFORNIA İÇİN KÜÇÜK PİL DOLUM SİSTEMİ

Cihazlar dolum esnasında kolay erişilebilir bir prize takılı olmalıdır.
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■ Pil ve dolum (şarj) cihazı hakkında

DİKKAT
Pil (Lithium ion pil)
• Pili doldururken sadece önerilen dolum cihazını kullanınız.
• Pili bu kamera dışında, başka cihazlarla kullanmayınız.
• Pilin ve dolum cihazının temas yerlerini toz, kum, sıvı ya da başka yabancı madde temasından 

koruyunuz.
• Pilin ve dolum cihazının temas yerlerine (+ ve - uçlarına) metal nesnelerle dokunmayınız.
• Pili parçalamayın, şeklini bozmayın, ateşe atmayın, sıcağa maruz bırakmayın.
Elleriniz ya da elbiseleriniz elektriği ileten herhangi bir çözelti (elektrolit) ile temas ettiyse suyla 
iyice yıkayınız.
Gözleriniz elektriği ileten herhangi bir çözelti (elektrolit) ile temas ettiyse kesinlikle 
ovuşturmayınız, suyla durulayıp bir hekime başvurunuz.

DİKKAT
• Yanlış bir pil kullanılması halinde patlama tehlikesi vardır. Sadece Leica

Camera AG'nin önerdiği pilleri ve yedeklerini kullanınız(→20).
• Pilleri atarken yerel makamlarla veya bayinizle iletişime geçerek ne yapılması

gerektiğini sorunuz .

• Pilleri ısıya, sıcağa ya da aleve maruz bırakmayınız.
• Pilleri kapı ve pencereleri kapalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde

arabada (ve benzeri ortamlarda) bırakmayınız.

Uyarı
Yangın, patlama ve tutuşma riski. Parçalamayın, 60°C/140°F üzerinde sıcağa 
maruz bırakmayın, yakmayın.

■ Kutudan çıkan dolum (şarj) cihazı ve AC adaptör hakkında
DİKKAT!
Yangın, elektrik çarpması ya da ürünün hasar görme riskini azaltmak için,
● Bu üniteyi kitaplık, dolap ya da benzeri başka bir kapalı ortamda

kurmayınız, monte etmeyiniz. Bu ünitenin havalandırmasını iyi sağlayınız.

Dolum (şarj) cihazı / AC adaptör
Bu adaptör ve dolum cihazı 110V ve 240V arası alternatif akımda (AC) çalışır. Ancak, 
• Sadece ABD ve Kanada'da 120 V'luk AC şebekesine uygun bir priz adaptörüyle

şebekeye bağlanmalıdır.
• ABD ve Kanada dışında bir AC şebekesine bağlanırken de uygun bir priz adaptörü

duruma göre kullanılmalıdır.
•AC Adaptörü şebekeye bağlandığında bekleme konumundadır. Ancak, ana devresi
adaptör prize takılı olduğu sürece faaliyettedir.
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Sadece ABD ve Kanada için

Satın aldığınız bu ürün dönüştürülebilen bir Lithium Ion pildir. Bu pilin 
nasıl dönüşüme tabi tutulacağı konusunda lütfen 1-800-8-BATTERY'yi 
arayınız.

AŞAĞIDAKİLER SADECE ABD'de UYGULANIR
Onay belgesi ve uygunluk 
Lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız:

→ [Ayarlar] → [Onaylı Yönetmelik]

FCC ID : VPYLB1JS955'i içerir.

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 uyumlu 
olup, FCC Radyo Frekansına (RF) maruz kalma rehberiyle de uyumludur. Bu cihaz  
özel soğurma oranı (Spesific Absorption Rate -SAR-) testi olmaksızın uygun 
varsayılan çok küçük düzeyde RF enerjisine sahiptir. 

DBF_3068
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AŞAĞIDAKİLER SADECE ABD'de UYGULANIR

FCC Notu (Sadece ABD)
Bu cihaz test edilmiş ve FCC hükümlerinin 15. bölümüne uygun olan B sınıfı dijital 
aygıt sınırlamalarıyla uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, yerleşim bölgelerindeki 
kurulumlarda zararlı girişimlere ve parazitlere karşı gerçek bir koruma sağlamak üzere 
belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretebilir, kullanabilir ve yayabilir. Bu 
cihazın kurulumu talimatlara uygun olarak yapılmadan kullanılmaktaysa 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 edilmiştir:

• Anteni döndürerek ya da yerini değiştirerek yeniden ayarlayın.
• Cihazla alıcı arasındaki uzaklığı arttırın.
• Cihazla alıcıyı farklı prizlere takın.
• Satıcınızdan ya da deneyimli bir radyo-tv tamircisinden yardım isteyin.

FCC Uyarısı:  Sürekli bir uyumu güvenceye almak için kurulum yönergesine 
bakın, bilgisayar ve diğer çevre aygıtlarına bağlanırken sadece 
ferrit çekirdekli, korumalı arayüz kablolarını kullanın.

Bu cihazda yetkili olmayan kişilerce yapılacak olan değişiklikler ve tadilatlar bu 
cihazı kullananın kullanım yetkisini geçersiz kılacaktır.

Declaration of Conformity (Uygunluk Bildirgesi)
Ticari Adı: Leica 
Model No. :   7741 
Sorumlu taraf/
Destek için:          Leica Camera Inc. 

1 Pearl Court, Unit A 
Allendale, New Jersey 07401 
Tel.: +1 201 995 0051 
Fax: +1 201 995 1684 
e-mail: 
technicalinfo@leicacamerausa.com

Bu cihaz FCC Hükümleri Kısım 15 ile uyumludur. Faaliyeti 
aşağıdaki 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 karışmayı da kabul etmemelidir.

LEICA 
7741

FOR HOME OR OFFICE USE
(EV ya da İŞYERİ KULLANIMI İÇİN)
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AŞAĞIDAKİLER SADECE KANADA'da UYGULANIR
Onay belgesi ve uygunluk 
Lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız:

→ [Ayarlar] → [Onaylı Yönetmelik]

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC : 772C-LB1JS955'i içerir.

HMN: 7741

Bu cihaz, Kanada'nın inovasyon, sosyal ve ekonomik gelişimine dair lisans 
istisnaları RSS(s) ile uyumlu verici(ler)/alıcı(lar) lisansına sahiptir.
Faaliyeti aşağıdaki iki koşulla sınırlıdır:
(1) Bu cihaz parazite sebep olmamalıdır.
(2)  Bu cihaz, istenmeyecek şekilde çalışmasına sebep olacak parazit üretmemeli,

herhangi bir paraziti de kabul etmemelidir.

Eldeki bilimsel kanıtlar düşük güçlü kablosuz cihazların kullanımına ilişkin herhangi bir 
sağlık problemine işaret etmemektedir. Yine de bu durum düşük güçlü kablosuz 
cihazların güvenli olduklarının kesin ispatı değildir.Düşük güçlü kablosuz cihazlar 
kullanılırlarken düşük düzeyde radyo frekans enerjisi (RF) yayarlar. Yüksek düzeyde 
radyo frekansı (RF) doku ısınması suretiyle sağlığı etkilerken, ısınma etkisi 
oluşturmayan düşük düzeyde radyo frekansına (RF) maruz kalmanın sağlık üzerinde 
bilinen bir yan etkisi yoktur. Düşük düzeyli RF'lerle ilgili olarak yapılan birçok çalışmada 
herhangi bir biyolojik etki saptanmamıştır. Bazı çalışmalarda ise bazı biyolojik etkilerin 
meydana gelebileceği öne sürülmüştür. Ancak, bu bulgular ilave araştırmalarla 
doğrulanmamıştır. Leica V-Lux 5 modeli test edilmiş ve kontrolsüz bir ortam için 
belirlenmiş olan ISED Radyasyona Maruz Kalma Limitleriyle uyumlu olduğu ve ISED 
Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma Kurallarını da sağladığı belirlenmiştir.

DBF_107
DBF_3068
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■Kullanım için uyarılar
• Kutudan çıkan dışında herhangi bir USB kablosu kullanmayın.
• HDMI logolu, "yüksek hızlı HDMI mikro kablosu" kullanın .

HDMI standartlarıyla uyumlu olmayan kablolar çalışmayacaktır.
“High Speed HDMI micro cable” (Type D - Type A plug, 2 m (7′) uzunluğa kadar olan)

Bu kamerayı mikrodalga fırın, TV, video oyun konsolu,.. gibi elektromanyetik 
cihazlardan mümkün olduğunca uzakta bulundurun.
• Bu kamerayı bir TV'nin yanında ya da üzerinde kullanacak olursanız elektromanyetik 

dalga ışıması sebebiyle görüntü ve/veya seste kesintilerle karşılaşabilirsiniz.
• Bu kamerayı cep telefonlarının yakınında bulundurmanız durumunda görüntü ve/veya 

ses kalitesini bozabilen parazitlerden etkilenme sorunu ortaya çıkabilir.
• Hoparlör, büyük elektrik motoru,..vb'nin oluşturduğu güçlü manyetik alanlar verilerin 

tahrip olmasına, görüntülerin bozulmasına sebep olabilir.
• Elektromanyetik dalga ışıması görüntü ve/veya sesleri bozmak suretiyle bu kamera 

üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.
• Bu kamera elektromanyetik cihazların olumsuz etkisine maruz kalıp işlevlerini düzgün 

bir şekilde yerine getiremez hale gelirse kamerayı kapatıp pili çıkarın (ya da AC 
adaptör bağlantısını kesin) Ardından pili yeniden takıp (ya da AC adaptörüne yeniden 
bağlayıp) açın.

Bu kamerayı radyo vericilerinin ya da yüksek gerilim hatlarının yakınında 
kullanmayınız

•Radyo vericileri ya da yüksek gerilim hatlarının yakınında kayıt yapıyorsanız
kaydettiğiniz resim ve/veya sesler olumsuz etkilenebilirler.

(Sadece Hindistan)
Spesifikasyonlar, Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı tarafından gerek 
duyulabilecek herhangi bir lisanslamadan muaf tutulmuşlardır.
G.S.R. 45 (E)., 28th January, 2005 (28.Ocak.2005).

■ Pil takımı bilgisi
IS 16046/IEC 62133

BIS kaydı ayrıntıları için www.bis.gov.in 
adresine bakın.

R-41046671



7

Uygunluk Bildirgesi (DoC)
İşbu "Leica Camera AG", bu ürünün 2014/53/EU temel koşullarını ve buna ilişkin 
diğer hükümleri karşıladığını onaylar. 
Tüketiciler RE ürünlerimizin orijinal uygunluk bildirgesinin (DoC) bir kopyasını DoC 
sunucumuzdan indirebilirler:
www.cert.leica-camera.com
Diğer sorularınız için lütfen aşağıdaki adrese başvurun:
Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

Vericinin çalışma frekans bantları ve maksimum gücü

Kablosuz Yayın Türü Frekans Bandı 
(merkezi frekans)

Maximum Güç
(dBm e.i.r.p.)

WLAN 2412-2462 MHz 13 dBm
Bluetooth 2402-2480 MHz 10 dBm

(Sadece Singapur)

IMDA Standardıyla 
uyumludur DA106734

(Sadece Birleşik Arap Emirlikleri)

UAE-TRA
REGISTERED No:

ER70388/19
DEALER No:

DA0112968/13

(Sadece Tayland)
Bu telekomünikasyon cihazı NTC/NBTC teknik gereksinimlerini karşılamaktadır.

EU
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Kullanılmış Pil, Elektronik Cihaz ve Elektrikle Çalışan Cihazların Atılması 
ve Toplanması Hakkında Kullanıcıya Ait Bilgiler

Cd

Ürünün üzerinde, paketinde ya da beraberinde verilen belgelerde bu 
sembollerin olduğu elektrikli ve elektronik ürünlerle pillerin genel ev 
atıklarıyla birlikte atılmaması gerekir.
Elektrikli ve elektronik ürünlerle pillerin işlenmesi, tamiri ve dönüşümü 
için onları lütfen 2002/96/EC ile 2006/66/EC ve ulusal yasa ve 
mevzuatla uyumlu toplama noktalarına bırakın.
Bu cihaz ve pil atıklarını doğru şekilde değerlendirmek suretiyle değerli 
kaynakların korunmasını ve uygun olmayan atık taşımalarından doğacak 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmeye 
yardımcı olacaksınız.
Elektrikli ve elektronik ürünlerle pillerin geri dönüşümü ve toplanması 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlara, atık yok etme 
hizmetlerine veyahut ta bu cihazları satın aldığınız satış yerlerine 
başvurunuz. 
Bu tür atıkların yanlış bir şekilde ortadan kaldırılması halinde ulusal yasa 
ve mevzuatlara göre ceza uygulanabilir.

Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar için
Elektrikli ve elektronik cihazları elden çıkartmak istediğinizde daha fazla 
bilgi için lütfen satıcınız ya da tedarikçinizle temasa geçiniz.
[Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkeler için atıklar hakkında bilgi] 
Bu semboller sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu tür malzemeleri 
elden çıkarmak istediğinizde doğru atık değerlendirme yöntemi için yerel 
makamlarla veya satıcınızla iletişime geçiniz.

Pil sembolü için not (sol yandaki sembol):
Bu sembol kimyasal bir sembolle birlikte kullanıldığında kimyasal içeren 
atıklar yönergesinin gereksinimlerine de uygun hale gelir.
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• Kamerayı temizlemek için pili ve/veya kartı çıkartın, takılıysa fişini prizden çekip 
yumuşak ve kuru bir bezle silin.

• Ekrana fazla bastırmayın.
• Merceğe fazla bastırmayın.
• Kamerayı tarım ilaçları veya uçucu maddelerle temas ettirmeyin (temas, 

yüzeylerin hasarlanmasına, kaplamanın bozulmasına yol açabilir).
• Kauçuk, lastik ya da plastik ürünleri kamerayla uzun süre temasta bırakmayın.
• Kamerayı temizlerken benzin, tiner, alkol, mutfak deterjanı,..vb çözücü maddeler 

(solvent) kullanmayın. Bunların kullanımı kameranın dış kısmını bozabilir, 
kaplamasını aşındırabilir.

• Kamerayı ve lensini doğrudan güneşte bırakmayın. Güneş ışınları arızaya yol 
açabilir. 

• Daima kutudan çıkan kablo ve bağlantılarını kullanın.
• Uzatma kablosu ve ek bağlantı parçası kullanmayın.
• Kamera kart ile iletişimdeyken (resim kayıt, okuma, silme veya formatlama gibi) 

kamerayı kapatmayın, pili ve/veya kartı çıkartmayın, bağlıysa AC adaptör (ACA-
DC17) ile bağlantısını kesmeyin.
Bunlardan başka, kamerayı titreşime ve statik elektriğe de maruz bırakmayın.

• Elektromanyetik ışıma, statik elektriklenme, kamera ya da kartın arızası karttaki 
verilerin kaybolmasına ya da bozulmasına yol açabilir. Önemli verilerin bilgisayara 
aktarılması önerilir.

• Kartı bilgisayarınızda ya da başka bir cihazda formatlamayın. Uygun şekilde, sadece 
kamerada formatladığınızdan emin olun.
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• Pil kutudan ilk çıktığında dolu değildir. Kullanmadan önce doldurun.
• Pil, doldurulabilen türden lithium ion pildir. Sıcaklığın çok yüksek ya da çok 

düşük olması durumunda pilin kullanım süresi azalacaktır.
• Pil, kullanım ve dolum esnasında, kullanımı ve dolumu bittiğinde ısınmış olabilir. 

Kamera da ayni şekilde kullanım esnasında ısınabilir. Bu durumlar arıza değildir.
• Ataş, klips gibi metal eşyaları güç kablosu girişine ve pilin temas kısımlarına 

değdirmeyin, bu gibi temaslarda bulunmayın.
• Pili nispeten kararlı (sabit) bir sıcaklıkta, soğuk ve kuru bir yerde saklayınız (önerilen 

sıcaklık 15 °C ile 25 °C (59 °F ile 77 °F), önerilen nem oranı: 40%RH ile 60%RH)'dır.
• Pili uzun süre dolu olarak saklamayın. Böyle durumlarda pilin yılda bir kez 

doldurulmasını önermekteyiz. Pil tamamen boşaldıktan sonra kameradan çıkartıp 
saklayın.

Bu kılavuz nasıl kullanılır

■ Metindeki simgeler hakkında
           , [MENU/SET] düğmesi yardımıyla seçilip yapılandırılabilir.

[AE/AF LOCK], [DISP], [     ], gibi düğmeler de yine kamera üzerinde adlandırılmışlardır.
Bir menü maddesi nasıl yapılandırılır:

→ [Kayıt] → [Kalite] →    [      ]

•Yönlendirme okları     (   , ,  , ) gösterim amaçlı kullanılmışlardır.

Kayıt seçeneği: 
•Picture/recording (resim/kayıt) seçeneklerinde önerilen menü ve işlevlerden siyah

olarak gösterilenler seçilip uygulanmalıdır.
 (Kişiselleştirme seçeneği) Bu seçenekte sunulan işlevler seçilen picture/record 

(resim/kayıt) seçeneklerine bağlı olarak değişebilir.

DBF_20021
DBF_20541
DBF_20544
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Başlangıç/Esaslar

Genel bilgiler
■ Kameranın taşınması
Kamerayı titreşimlerden, çarpmalardan ve basınçtan koruyun.
● Mercek, ekran, bakaç ya da gövdede hasara sebep olabilecek aşağıdaki

koşullardan kaçının. Bunlar kameranın arızalanmasına ya da kayıtların bozulmasına
sebep olabilirler.
• Kamerayı sert bir yüzeye çarpmak ya da düşürmek
• Kamerayı taşırken merceğin ya da ekranın üzerine aşırı kuvvet binmesi

Bu kamera toza, sıvı sıçramasına ve suya karşı dirençli değildir.. 
Tozun, kumun ya da suyun kamerayla temas edebileceği durumlarda kamerayı 
kullanmaktan kaçının.
Kum, toz, su damlası gibi sıvıların ekranla teması halinde kuru ve yumuşak bir 
bezle bunları silin.
● Bunun yapılmaması dokunmatik olarak yapılan işlemlerden yanlış karşılıklar

alınmasına sebep olabilir.

■ Yoğuşma (mercek, ekran ya da bakacın buğulanması)
● Kamera ani sıcaklık ve nem değişimlerine maruz kaldığında yüzeylerde yoğuşma

olabilir. Mercek, ekran ya da bakacın kirlenmesine, küflenmesine ya da
kameranın bozulmasına sebep olabilecek böylesi durumlardan kaçının.

● Yoğuşma olduğunda kamerayı kapatın ve kullanmadan önce bir iki saat kadar
bekleyin. Kamera ortam sıcaklığına uyum sağladığında buğulanma kendiliğinden
geçecektir.

■ Kaybolan çekimlerin telafisi yoktur.
● Teknik sebeplerden ya da hafıza kartındaki bozulmalardan kaynaklanan çekim

kayıpları için Leica Camera AG herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

■ Kullanım esnasında
Manyetik yakınlıktan ötürü bu cihazdan etkilenebilecek olan kredi kartı gibi
nesneleri yakında bulundurmayın. Bu nesnelerdeki veriler bozulabilir ve
kullanılamaz hale gelebilirler.
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Kutu içeriği
Kameranızı ilk kez kullanmadan önce beraberinde verilen aşağıdaki kalemlerin tam 
olup olmadığı lütfen kontrol edin.

Doldurulabilir pil Pil dolum cihazı/AC adaptör
USB kablosu Omuz askısı
Mercek kapağı Mercek kapağı bağlama ipi
Harici flaş yuvası kapağı Siperlik (parasoley)
Kısa kullanım kılavuzu

Yedek parçalar / Aksesuarlar

Leica yedek parça ve aksesuarlarının kapsamlı bir listesi hakkında bilgi almak için 
lütfen Leica Camera AG internet sitesini ziyaret edin:
www.leica-camera.com
Sadece bu kitapçıkta yer alan veya Leica Camera AG tarafından tanımlanmış ve 
belirtilmiş aksesuarlar (pil, AC adaptör,..vb) kullanılmalıdır. Üçüncü parti aksesuarlar 
üründe hasara ve bozulmaya neden olabilirler.

■ Harici flaş yuvası kapağını çıkarılması
Harici flaş yuvasının kapağını çıkarmak
için kapağı 1 numaralı okun gösterdiği
yöne basarken 2 numaralı okun gösterdiği
yöne doğru çekin.

Notlar:
• Hafıza kartları isteğe bağlı olarak seçilebilirler.
• Bu kılavuzda pil grubu yerine pil ifadesi de kullanılmıştır.
• Bu kılavuzda SD, SDHC ve SDXC hafıza kartları "kart" olarak anılmıştır.
• Kamerayı satın aldığınız ülke ya da bölgeye bağlı olarak kutu içeriği ve biçimi bu

kılavuzda yer alan şekil ve tanımlardan farklı olabilir.
• Küçük parçaları daima çocukların ulaşamayacağı güvenli yerlerde bulundurun.
• Kutu içeriğindeki parçaları gerektiğinde lütfen uygun şekilde atın (→8).
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Ana bileşenlerin isimleri ve işlevleri

1
2
3
4
5
6
7

8910

13

17

18
19

20
21

1412 15 16

11
22

23

27

1   Zoom kolu (→24) 2     
2   Çekim düğmesi (→23) 3
3   Ön tekerlek

4   Video düğmesi (→35) 
5   [FN4] düğmesi / (poz telafi) düğmesi)

6    Pil dolum ışığı / kablosuz bağlantı 
     lambası  

7 Arka tekerlek

8    [FN5] düğmesi

9    Kamera açma kapama düğmesi (→21)

10   Çekim tercihi düğmesi (→25)
11      Omuz askısı takma yeri (→17)

12   Otomatik zamanlayıcı ışığı/AF yardım lambası 
14    Stereo mikrofon

15   Harici flaş yuvası ve kapağı (→13)

Flaş yuvası kapağını yutma 
tehlikesine karşı çocuklardan uzak 
tutunuz.

16    Dahili flaş açma düğmesi

26 25 24

17   Göz sensörü (→22)

18 Göz koruyucusu

19  Bakaç (vizör) 

20   Göz numarası ayar (diyoptri) tekerleği(→22) 
21   [FN8] düğmesi / [EVF] düğmesi (→22) 22  22 
22    Kullanım tercihi düğmesi (→29)

23   Mikrofon girişi

24   [FN1] düğmesi

25   [FN2] düğmesi

26   [FN3] düğmesi /  
[       ] ([Zoom Düzenleme Yardımı]) (→24)

27   Kontrol halkası

28 Mercek    

29   Odak uzaklığı belirteci (35 mm kameralardaki 
 gibi)
Değerler görüntü oranının 3:2 olduğu 
varsayımına göredir (video kaydı yaparken 
görülen odak uzaklığı değerini kontrol ediniz).

29

28

DBF_20540
DBF_6680
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 [FN9] ile [FN13] arası işlev düğmeleri dokunmatik simgelerdir. 
 Bunları kayıt ekranında görebilmek için     simgesine dokunun.

30   [AE/AF LOCK] [AE/AF Kilidi] düğmesi 

31   Odak seçeneği ayarlayıcısı

32   [FN6] düğmesi / [Q MENU] düğmesi 
33 
34   [       ] Kayıt görme düğmesi (→38) 35

36   [MENU/SET] düğmesi (→25) 37 37  37

37    İmleç (→25)
[  ] (ISO duyarlılığı)        (   ) 
[ ] (Beyaz dengesi)    (  )
[  ](Makro seçeneği    (    )
[ ]([AF Seçeneği])(  )

38   [FN7] düğmesi /  
[        ] Silme düğmesi (→38) /  
[         ] Vazgeç düğmesi (→27)

30 31 32 33

34
35
36
37
38

39

40

41

42434445

39   [REMOTE] uzaktan kumanda girişi

40   [HDMI] girişi
Kameranızı HDMI mikro kablosuyla TV'ye 
bağladığınızda resimlerinizi TV ekranında 
görebilirsiniz.

41   [USB/CHARGE] USB'den dolum (şarj) girişi (→20) 
42   Kart ve pil bölmesi43 
43    Kart ve pil bölmesini açma düğmesi (→19)

44   Üçayak (tripod) yuvası
5,5 mm (0,22 inch) veya daha uzun vidaya 
sahip üçayakları bağlamayın.

45   Dokunmatik ekran (→26)

Hoparlör

35    [DISP] Düğmesi

DBF_20541
DBF_20021
DBF_1318
DBF_19
DBF_20023
DBF_20024
DBF_20026
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Aşağıda belirtilen standart SD kartları kullanılabilir.

Kartın türü Kapasite Notlar
SD Hafıza kartı 512 MB – 2 GB Bu kamera UHS-1 UHS hızı, Class 3 

standardındaki SDHC/SDXC hafıza kartlarıyla 
uyumludur.

SDHC Hafıza kartı            4 GB – 32 GB
SDXC Hafıza kartı         48 GB – 128 GB

■ Video/4K fotoğraf kaydı ve hız sınıfı derecelendirmesi
SD Speed Class (SD hız sınıfı) veya UHS Speed Class (UHS hız sınıfı)
derecelendirmelerine uyan bir kart kullanın.

•SD Speed Class ve UHS Speed Class, sürekli yazmaya ilişkin hız standartlarıdır.
Kartın üzerindeki etiketten ya da kartla ilgili dökümanlardan SD hızını doğrulayın.

[Kayıt Kalitesi] Hız sınıfı (speed class) Etiket örneği

[FHD]/[HD] Class 4 veya üstü

[4K Yüksek Hızlı Video] UHS Speed Class 3

 4K Fotoğraf / [Post Fokus] ve [Odak   
Genişletme] ile kayıt yaparken UHS Speed Class 3

● Yutmalarını engellemek için çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.

Hafıza Kartını Formatlama (başlangıç)
Bu kamerada kullanmadan önce lütfen hafıza kartınızı formatlayın.
Önceden kullanılmış bir kartı yeniden formatlarken kartta bulunan, korunmasını 
istediğiniz herhangi bir bilgiyi yedeklediğinizden emin olun.

→ [Ayarlar] → [Formatlama]

Hafıza kartı hakkında

DBF_20051
DBF_20052
DBF_20033
DBF_5322
DBF_325
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Hızlı başlangıç rehberi

Mercek Kapağının Bağlanması 
Çekim yapmadığınızda merceği korumak için mercek kapağını takın.
• Mercek kapak ipini kameranın etrafına dolamayın, kamerayı ipten asmayın.
• Kamerayı açtığınızda mercek kapağını çıkardığınızdan emin olun.
• Mercek kapak ipi ile omuz askısının dolaşmamasına dikkat edin.

2 Mercek kapağının takılması
Kapağı çıkarıp takmak için buradan sıkın sonra da bırakın.

● Çocukların yutmaması için mercek kapak ipini çocuklardan uzakta tutun

Omuz Askısının Takılması

• Omuz askısını omzunuzda kullanın.
– Boynunuza dolamayın. Kaza ve yaralanmalara 

yol açabilir.
• Boğulma riskinden dolayı askıyı çocuklardan 
uzakta tutun.

Düşmelerden korumak için kullanım esnasında kameranın omuz askısını 
takmanızı önermekteyiz.

1 Şekildeki (1) ile (2) arasındaki adımları
uyguladıktan sonra ayni adımları diğer taraf 
için de uygulayın
Askıyı 2cm (veya 0,8 inch) ya da daha fazla 
miktarda çekin (şekildeki (B) mesafesi).

1 Mercek kapağını kutudan çıkan mercek kapağı ipiyle kameraya bağlayın
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Siperliğin (parasoley) takılması
• Tahribata yol açmaması için siperliğin üzerine mekanik basınç

uygulamaktan kaçının.
• Kameranın kapalı olduğundan emin olun.
• Siperliği takmadan önce dahili flaş açıksa katlayıp kapatın

1 Resimde görüldüğü gibi, mercek üzerindeki işaretle
 siperlik üzerindeki hizalama işaretini karşı 

karşıya getirip hafifçe oturtun.

Mercek üzerindeki hizalama işareti 
Siperlik üzerindeki karşılığı

2 Siperliği saat yönünde döndürün

hafif bir direnç hissi de olabilir) siperliği döndürmeye 
devam edin. Siperlik üzerindeki hizalama işaretiyle 
kameradaki hizalama işaretinin karşı karşıya geldiğinden 
emin olun.

İşaretler ayni hizaya gelene kadar döndürün.

•Siperliğin güvenli ve düzgün bir şekilde takıldığından ve gölgesinin çekimi 
yapılan görüntü üzerine düşmediğinden emin olun.

● Siperlik flaşla birlikte kullanıldığında, flaş ışığının bir kısmını engelleyerek çekilen 
görüntünün bir kısmının diğer kısımlara göre daha karanlık çıkmasına sebep olabilir (vinyet 
etkisi). Dolayısıyla, flaş kullanırken siperliği çıkarmanız önerilir.

● Siperlik aşağıda gösterildiği gibi muhafaza edilir.

3 Klik sesini duyana kadar (kilitlenme noktasında
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Pilin ve/veya SD hafıza kartının takılması

[OPEN] [LOCK]
Kameranın kapalı olduğundan emin olun.

1 Kart ve pil bölmesi açma-kapama düğmesini
(A) ([OPEN] -Açık ] konumuna getirerek kart ve
pil bölmesini açın.

2 Pili ve kartı yuvalarına yerleştirin, yerleştirme
     yönlerinin doğruluğundan emin olun.

•Pil: Pili düzgün doğrultuda yuvasına itirin ve şekildeki 
       B piminin kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.
•Kart:  Klik sesini duyana kadar kartı düzgün 
          doğrultuda iterek yuvasına oturtun. Kartın metal 
          kısımlarına dokunmayın.

3 Kapağı kapatın
Kart ve pil düğmesi açma/kapama düğmesini kaydırarak
[LOCK] konumuna getirin.

■ Çıkartmak için
•Pilin çıkartılması
Şekilde görülen B pimini ok yönünde çekin.

•Hafıza kartının çıkartılması
Kartın ortasına hafifçe bastırın.

Bastırın
Çekin

● Sadece özgün Leica BP-DC12 pilini kullanın.
● Leica Camera AG üçüncü parti firmaların ürettiği pillerin kalitesini garanti etmez.
● Kart veya pili çıkartmadan önce kamerayı kapatın ve ekrandaki "Leica" yazısı kaybolana 

kadar bekleyin.

DBF_20028
DBF_20029
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Pilin doldurulması
• Bu cihazla birlikte BP-DC12 pili kullanılmalıdır.
• Pillerin +10 °C ile +30 °C (+50 °F ile +86 °F) arasında ve sabit sıcaklıkta

doldurulması önerilir.

Pili kameraya yerleştirin.
Pili takarken kameranın kapalı olduğundan emin olun.

 [USB/DOLUM] girişi
•Kamera yatay konumdayken bölmenin en altındaki giriş.

•Giriş doğrultusunu daima kontrol edin ve kabloyu düz doğrultuda takıp çıkarın (kablonun 
yanlış takılması halinde giriş deforme olup kusurlu çalışmaya (ya da hiç çalışmamaya) 
neden olabilir). Kabloyu yanlış girişe takmayın. Bu durumda cihaz hasar görebilir.

Pil dolum ışığı (kırmızı)       
AC adaptör (kutudan çıkıyor)
Ana elektrik şebekesine    
USB kablo (kutudan çıkıyor) 
Bilgisayar

•Bilgisayarı açın.

■Dolum süresi
Kutudan çıkan adaptör kulanıldığında 180 dak. civarı

•Bilgisayar aracılığı ile yapılan dolumlarda dolum süresi bilgisayara göre değişir.

● Kutudan çıkanın dışında başka bir USB kablosu kullanmayın.
● Kutudan çıkanın dışında başka bir AC adatörü kullanmayın.
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Ekranın açılımı

1 2 3

1 Parmağınızı ekranın sağ tarafındaki yarığa sokup ekranı sola doğru açın (en
 fazla 180°).

2 Ekran, yataya göre 180° hareket ettirilebilir.

3 Ekranı görüntü veren yönü size bakacak şekilde eski konumuna getirin
● Ekranı sadece yeterince açtıktan sonra döndürün ve bu esnada aşırı kuvvet 

kullanmadığınızdan emin olun. Aksi halde cihaz bozulabilir.
● Kullanmadığınızda ekranı kir ve çiziklerden korumak için görüntü veren yüzünü 

 içeri bakacak şekilde kapalı tutmanız önerilir.

Dil, zaman ve tarih ayarları
Saat, kamera fabrikadan çıkarken ayarlanmamıştır.
1 Kamerayı açmak için [ON/OFF] açma/kapama düğmesini
     [ON]'a getirin.

4 [MENU/SET]'e basın

5

• [Lütfen saati ayarlayın] mesajı görünecektir.

6  [MENU/SET]'e basın

    

2 [MENU/SET]'e basın

3 'e basarak dili seçin ve seçiminizi onaylamak için
    [MENU/[SET]'e basın

 tuşlarıyla ilgili yıl, ay, gün, saat, dakika seçeneğini 
seçip        tuşları yardımıyla ayarınızı onaylayın.

yardımıyla seçiminizi    9 Zaman dilimini seçmek için

    [MENU/SET]'e basın
7 [Saat ayarları tamamlandı] mesajı ekranda görününce

8   Yerel saat ayarını yapabilmeniz için, ekrana
[Ev saati için bölgenizi seçin] mesajı gelince [MENU/SET]'e 
basın.

yapıp [MENU/SET]'e basın.

DBF_20016
DBF_20021
DBF_20021
DBF_1754
DBF_127
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[EVF] elektronik bakaç düğmesi (Bakaç yardımıyla resim çekme)

1 [EVF] düğmesine (A) basın

Bakaçtan ekran görüntüsüne 
otomatik geçiş Bakaç görüntüsü Ekran görüntüsü

■ Bakaçla ekran arasında otomatik geçiş
Gözünüz ya da başka bir nesne bakaca yaklaştığında göz
sensörü (B) otomatik olarak görüntüyü ekrandan bakaca
aktarır. Uzaklaştığında görüntü tekrar ekrana geçer.

■ Göz numarası (diyoptri) ayarı
Göz numarası ayar tekerleğini bakaçtan baktığınızda temiz
ve net görüntü alana kadar döndürünüz.
●[EVF Monitor Görüntü Hızı] [ECO 30fps]'a ayarlıysa pil 

yavaş biteceğinden kamera daha uzun süre kullanılabilir.

Kamerayı doğru tutma
•Flaşın önünü, AF yardım lambasını,
mikrofonu ya da hoparlörü parmağınız
ya da başka bir şeyle kapatmayınız.

Hoparlör
AF (autofocus) yardım lambası
Mikrofon

•Netlik ayarlarken ellerinizi merceğin hareketli
olduğu kısımdan uzak tutunuz.

DBF_20540
DBF_20540
DBF_6246
DBF_20440
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■Serbest çekim
Uygun çekim açısını yakalayabilmek için ekran ayarlanabilmektedir.

Göz hizasının üzerinden çekim Göz hizasının altından çekim

Çekim düğmesi -deklanşör- (Resim çekme)

1 Çekim tercihinizi [           ]'ya getirin
• Kamera temel ayarları en iyi şekilde kendi yapar.
• Çekim tercih seçeneklerinin ayrıntıları için (→25).

Enstantane (örtücü) hızı
Diyafram değeri
Netleme (odak) işareti (yeşil)
( Odaklama tamamlandığında yanar, odaklama
yapılmamışsa yanıp söner)

3 Çekim düğmesine sonuna kadar basın (ikinci bası noktası) ve resmi

●[Fokus/Dekl.Önceliği], [FOCUS]'a ayarlıysa sadece görüntünün odak ayarının doğru 
olması durumunda resim çekilebilir.

■ Çektiğiniz resmi kontrol edin.
Kayıt görme[    ] düğmesine basın (→38)

çekin.

2 Konuyu netlemek için çekim düğmesine yarım
    basın (ilk bası noktası)

DBF_4481
DBF_20220
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Zoom kolu (zoom yapma) (Bu sayfada anılan menülerin simgeleri için (→27)

Daha geniş 
bir alanı
çekmek için
(geniş açı)

Konuyu 
yakınlaştırmak
için (tele)

Resim kalitesini düşürmeden zoom yapabilirsiniz. 
En fazla yaklaştırma: 16x

Daha fazla optik zoom:

*

Bu işlev [Resim Boyutu] 'nda [EX]'in seçilmesi durumunda çalışır. Optik zoom 
sınırının artması resim kalitesinden ödün vermeksizin daha yüksek bir zoom 
oranını kullanmanızı sağlar.
En fazla yaklaştırma: 32x*1
1  Optik zoom oranı dahildir. En fazla yaklaştırma oranı resim boyutuna göre değişir.

[I.Zoom]:
[Kayıt]/[Hareketli görüntü] menülerinden birinde [I.Zoom]'u [ON] konumuna alın.
Resim kalitesinde sınırlı bir azalmayla orijinal zoom oranını 2x*2 'e kadar arttırmak 
için kameranın akıllı çözünürlük teknolojisini kullanabilirsiniz.
*2[Picture Size] 'dan [S] seçildiğinde orijinal zoom oranı 1,5x'e kadar artar.

[Dijital Zoom]:
[Kayıt]/[Hareketli görüntü] menülerinden birinde [D.Zoom]'u [ON] konumuna alın. 
Orijinal zoom yaklaştırmasını dört katına kadar çıkarabilirsiniz. [D.Zoom] ile [I.Zoom] 
ayni anda kullanıldığında birleşik zoom oranı dört katına kadar çıkabilir. Dijital zoom 
ile yaklaştırma yapmanın resim kalitesini azaltacağını unutmayın.
• [Monitor Görüntü Hızı] ayarı [ECO 30fps] (hazır ayar) ise dijital zoom

kullanılamaz.
• Ayni şekilde [EVF Görüntü Hızı] ayarı da [ECO 30fps] ise dijital zoom kullanılamaz.

■ Zoom Düzenleme Yardımı İşlevini kullanarak [Zoom
Düzenleme Yardımı] düğmesi

Zoom yaparken konuyu kaybettiyseniz:
1. [Zoom Düzenleme Yardımı] düğmesine [      ] basın

ve basılı tutun.
•Orijinal zoom yaklaştırmasını gösteren bir çerçeve belirecektir.

Konuyu bulduğunuzda:
2. Çerçeveyi konunun üstüne getirip parmağınızı düğmeden çekin.

Temel İşlemler

1 Zoom kolunu hareket ettirin
 . Zoom hızı, kolu ne kadar ileriye doğru çektiğinize    
   bağlı olarak değişir. 
  . Kontrol halkasına [Zoom] ya da [Aşamalı Zoom]'u 
    atayarak ta zoom yapabilirsiniz.

Optik Zoom:

DBF_2039
DBF_20000
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DBF_20440
AlpBaray
Üzerini Çiz
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Başlangıç/Esaslar

Çekim Tercihleri (kayıt tercihini belirleme)

1 İstediğiniz kayıt seçeneğini ayarlayın
•Tercihiniz seçim çizgisinin karşısına gelecek şekilde tercih 

tekerleğini hafifçe döndürün.

Akıllı Çekim Seçeneği (→28)

Gelişmiş Akıllı Çekim Seçeneği (→28)
Program AE (AutoExposure) Seçeneği
Otomatik enstantane ve otomatik diyafram ayarlarıyla çekim için.
Diyafram Öncelikli AE Seçeneği 
Diyafram değerine göre çekim yapmak için
Enstantane Öncelikli AE Seçeneği
Enstantane değerine göre çekim yapmak için.
Manuel Çekim Seçeneği
Diyafram ve enstantane değerlerine karar vererek çekim yapmak için
Yaratıcı Video Çekim Seçeneği
Diyafram, enstantane ve ISO değerlerini belirleyip video kaydı yapmak için.

•Fotoğraf çekemezsiniz.
Kişisel Seçenekler
Kameraya önceden kaydettiğiniz ayarlarla çekim yapmak için.
Panorama Çekim Seçeneği 
Panoramik fotoğraf çekimi için.
Sahne Seçenekleri
Kamerada kayıtlı hazır sahne seçenekleriyle çekim yapmak için.
Yaratıcı Kontrol Seçeneği
Kamerada kayıtlı resim etkileri seçenekleriyle çekim yapmak için.

İmleç / [MENU/SET] düğmesi (Tercih seçimi ve ayarlama)
İmleç olarak kullandığınızda :
Menü seçenekleri / ayar değerleri,..vb seçebilirsiniz.

[MENU/SET] düğmesi olarak kullandığınızda: 
Ayarları onaylayabilirsiniz,..vb.

DBF_20021
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Dokunmatik ekran (dokunmatik işlevler)
Dokunma
Tercih ettiğiniz ekran bölgesi/menü seçeneğine kısaca 
dokunun

Sürükleme
Parmağınızla ekrana dokunduktan sonra, parmağınızı 
kaldırmadan ekran boyunca yanlamasına hareketler 
yapabilirsiniz.

Çimdik hareketi (parmaklarınızı açıp kapamak)
Ekran üzerinde iki parmağınızı açarak resmi 
yakınlaştırabilir, kapatarak uzaklaştırabilirsiniz.

 Dokunmatik İşlev Yardımıyla Resim Çekme

1 [  ] 'a dokunun

2 Bir simgeye dokunun

■ Dokunarak AF, Dokunarak Çekim
Her dokunuşta simge değişir.
[  ] (Dokunmatik AF) Sadece dokunduğunuz noktaya netlik ayarı yapılır (çekim yok). 
[  ] (Dokunmatik çekim) Çekimden önce dokunduğunuz noktaya netlik ayarı yapılarak çekim.
[      ] (Kapalı) Dokunmatik AF ve Dokunmatik çekim kapalıdır.

■ [Dokunarak AE], Dokunarak Pozlandırma
Işık ayarlarını dokunduğunuz noktaya göre kolaylıkla en iyi şekilde yapabilirsiniz.  

[  ] ([Dokunmatik AE])
Işık ayarının seçtiğiniz noktaya göre iyileştirilmesi için noktaya dokunun 
[Ayarl]'ye dokunun
• İşlevden çıkmak için,  [      ]'a dokunun

DBF_4749
DBF_4749
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Hazırlık/Temeller

Menü Ayarları

1 Menüye ulaşmak için [MENU/SET] 'e basın 

2 Ana menü tercihinizi yapın

•Ön tekerleği çevirerek te seçim yapabilirsiniz.
[MENU/SET]'e basın

■ Ana menü seçenekleri
•
•

3

4
• Ayar seçimi arka tekerleği döndürerek ta yapılabilir.
• Menü seçeneğine bağlı olarak ayar yöntemleri farklı olabilir.

5 Bir üst menü için        düğmesine basın. Tamamen çıkmak için ard arda basın
• Alternatif olarak, çekim düğmesine yarım basarak ta menü ekranından çıkabilirsiniz.

● Bir menü seçeneğini ya da ayarını seçip [DISP] düğmesine 
basarak bu seçenek hakkındaki açıklamaları tercih ettiğiniz 
dilde okuyabilirsiniz.

● Aktif olmayan seçeneklerin/ayarların rengi gridir. Bazı ayar 
koşullarında böyle seçenekleri seçip [MENU/SET]'e 
basarsanız ayarın görünmeyişinin nedeni budur. 

'e basın
yardımıyla bir seçim yapın (örneğin )

[Kayıt]
[Ayarlar]

[Hareketli Görüntü]
[Menüm]

[Kişisel]
[Kayıt Oynatma]

yardımıyla alt seçeneklerden birini seçip [MENU/SET]'e basın
Menü seçeneklerine arka tekerleği çevirerek te ulaşabilirsiniz. 
Zoom kolu yardımıyla bir sonraki sayfaya ulaşabilirsiniz. 

•
•

yardımıyla bir ayar seçin ve [MENU/SET]'e basın

DBF_20021
DBF_20021
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Otomatik ayarlarla resim çekme  
(Akıllı çekim seçeneği)

Bu seçenek konu ve kayıt ortamıyla eşleşen en uygun kamera ayarlarıyla 
gördüğünü çekmek isteyenler için önerilmektedir.

1 Çekim tercihini          ' 'ya getirin
•Kamerada varsayılan olarak gelişmiş akıllı seçeneği

 tanımlıdır.

2 Kamerayı konuya doğrultun
•Kamera en uygun sahneyi belirlediğinde simge belirlenen bu
sahneye göre değişir (Otomatik Sahne Belirleme).

60p

■ Akıllı ile Gelişmiş Akıllı Seçenekleri Arasında Geçiş Yapma

→ /       [Akıllı Çekim Seçeneği] → [Akıllı Çekim Seçeneği]

• [      ]  seçeneği parlaklık ve renk tonu gibi bazı ayarları yapmanıza olanak sağlarken,
tercihlerinize daha uygun resimler çekebilmeniz için ayarların geri kalan kısmında

akıllı çekim seçeneğini kullanır.
● [Elde Gece Akıllı Seçim] seçeneği [ON]'a ayarlıyken elde gece çekimi sırasında   beliriyorsa, 

gece resimleri çok seri bir hızda çekilip tek bir resimde birleştirilecektir.
● [iHDR] seçeneği [ON]'a getirildiğinde, örneğin, konu ile arka plan arasında güçlü bir 

kontrast varsa tonlaması zengin tek bir fotoğraf yaratmak için farklı pozlandırmada çok 
sayıda kayıt alınarak birleştirilirler.

■ Otomatik netleme (AF) (Yüz/Göz Tanıma)

• düğmesine (   ) basarak ta       seçeneğini devreye 
  alabilirsiniz.  AF izleme işlevini çalıştırmak için konuyla AF 
 alanını üst üste getirip çekim düğmesine yarım basın.

Ayarlar:          [Akıllı Çekim] /          [Gelişmiş Akıllı Seçim]

[AF] seçeneği       'e tanımlıdır. Dokunmatik ekran üzerinde 
konuya dokunmanız       seçeneğini açıp AF izleme işlevini 
aktif hale getirecektir

DBF_6236
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Kayıt

Kullanım Tercihi Seçimi  ([Seri Çekim] / [Zamanlayıcı])

Kayıt seçeneği: 
Çekim düğmesine bastığınızda işlem uygulanacaktır.

1 Kullanım tercihi düğmesini çevirin
[Tek çekim] Çekim düğmesine basıldığında sadece tek bir resim çekilip kaydedilir.

[Seri çekim] Çekim düğmesi basılı tutulduğunda resimler peşpeşe çekilip kaydedilir.

 [4K FOTOĞRAF] (→30) /  [Post Fokus] (→33)  /       [Gecikmeli/Animasyon]

[Otomatik 
Zamanlayıcı]

Çekim düğmesine basıldıktan belli bir süre sonra çekim yapılıp 
kaydedilir.

Seri çekim işlevi

■ [Seri Çekim Hızı] ayarlama

→ [Kayıt] → [Seri Çekim Hızı]

[H] (Yüksek Hız) [M] (Orta 
Hız) [L] (Düşük Hız)

Hızlı (resim/sn)
[AFS] / [MF] 12

7 2
[AFF] / [AFC] 7

Seri çekim esnasında 
canlı görüntü

[AFS] / [MF] Yok
Mümkün Mümkün

[AFF] / [AFC] Mümkün

Kaydedilebilir 
resim sayısı

RAW dosyalı 26 veya daha fazla
RAW dosyasız 100 veya daha fazla

Zamanlayıcıyla resim çekme

■ Zamanlayıcı ayarları

→ [Kayıt] → [Zamanlayıcı]

Çekim 10 sn sonra yapılır.

10 sn sonra çekim başlar, ardından yaklaşık 2'şer sn ara ile üç resim çekilir.

Çekim 2 sn sonra yapılır.

DBF_20
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4K Fotoğraf İşlevi ile Kayıt 

Kayıt seçenekleri: 
30 fps (30 kare/sn) seri çekim hızıyla yaklaşık 8 milyon piksellik seri çekimler yapabilirsiniz.
Seri çekim dosyasından bir kareyi seçip kaydedebilirsiniz.
• Resimleri kaydetmek için UHS Speed Class 3 kart kullanın.
• Kayıt yaparken kapsama alanı daha dar olur.

1  Kullanım tercihi düğmesini         durumuna getirin

2  Kayıt yöntemini seçin
→ [Kayıt] → [4K FOTOĞRAF

[4K Seri Çekim]

Hızlı hareket eden konuları en iyi şekilde yakalayabilmek için 
Seri çekim, çekim düğmesine basıp, parmağınızı basılı 
tutuğunuz sürece devam eder.
•Kayıt, çekim düğmesine tam bastıktan yaklaşık 0,5 sn sonra 
başlayacaktır. Dolayısıyla, kaydın başladığı mesajını görene 
kadar parmağınızı basılı tutun.

[4K Seri Çekim (S/S)]
“S/S”; “Start/Stop” (başla/bitir) anlamındadır.

Aniden karşınıza çıkan fırsatları çekmeniz içindir.
Seri çekim, çekim düğmesine basınca başlar ve tekrar basana 
kadar devam eder.

Başlat (Birinci)
Bitir (İkinci) 
Kayıt aralığı

● Kayıt esnasında [FN6] düğmesine bastığınızda, işaretçi eklemesi yapabilirsiniz (her 
kayıtta (40 işaretçiye kadar). Bir 4K seri çekim dosyasından resimleri seçip 
kaydettiğinizde işaretçi eklediğiniz pozisyonları atlayabilirsiniz.

[4K Ön Seri Çekim]

Elinize çekim fırsatı geçtiğinde gereksinimizi karşılayacak 
kayıtlara olanak sağlar.  
Seri çekim kaydı çekim düğmesine basıldığı anın yaklaşık 1 sn 
kadar öncesi ve sonrasında yapılır.

Yaklaşık 1 saniye 
Kayıt aralığı

Basın ve basılı tutun
Kayıt aralığı

DBF_5163
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Kayıt

3 Menüden çıkmak için çekim düğmesine yarım basın

4 Kayıt için çekim düğmesine basın
• Seri çekim resimler tek bir 4K seri çekim dosyası olarak MP4 formatında kaydedilir.
• [Otomatik izleme] 'ye geçildiğinde resim seçim ekranı kendiliğinden görünecektir.

● Ortam sıcaklığının yüksek olması ya da sürekli 4K fotoğraf kaydı yapılması durumunda
işareti görünüp kayıt yarıda kesilebilir. Bu durumda kameranın soğumasını bekleyin.

● ayarlıysa (4K Ön seri çekim) pil daha hızlı biter ve kamera sıcaklığı da artar 
(kendini korumak için kamera        ([4K seri çekim)] seçeneğine geçebilir.

● Devamlı kayıt süresi 29 dakikayı aştığında kayıt durur.
 SDHC hafıza kartı kullanıyorsanız seri çekim dosya boyutunun 4GB'ı aşması halinde söz 
 konusu dosya daha küçük iki dosyaya bölünür (kayıt kesintisiz devam eder).
 SDXC hafıza kartı kullanıyorsanız seri çekim dosya boyutu 4GB'ı aşsa bile kaydı tek bir dosya
 olarak yapabilirsiniz.

4K Seri çekim dosyasından resim seçme ve kaydetme

1 Kayıt görme ekranında ile bir resim seçip 

• ile çekim yapıyorsanız ([4K Ön seri çekim]) adım 
3 'e geçin

2 Yaklaşık bir seçim için kaydırma çubuğunu sürükleyin

•              simgesine dokunduğunuzda işaretleme ekranı görünür   
(→32)

3 Resim olarak kaydetmek istediğiniz kareyi seçmek

•Sürekli olarak kare kare ya da sahne sahne ileri-geri gitmek için 

4 Resmi kaydetmek için             simgesine dokunun
•Seçilen resim 4K Seri Çekim Dosyasından ayrı olarak JPEG formatında yeni bir resim olarak 

kaydedilecektir. 

● [Kayıt Oynatma] menüsünden [4K FOTO Toplama Kaydı] seçeneğini tercih ederseniz 4K'lık 
bir seri çekim dosyasından 5 sn'lik bir resim grubu kaydı alabilirsiniz.

üzere parmağınızla gezinin

simgesine dokunup parmağınızı ileri geri kaydırın.

tuşuna basın.

DBF_163


Kayıt

32

■ İşaretçi
Bir 4K seri çekim dosyasından resim seçip kaydederken işaretli pozisyonlar arasını
atlayarak kolayca seçim yapabilirsiniz.
Beyaz işaretçi: Kayıt veya kayıt görme esnasında elle 

ayarlanır.
Yeşil işaretçi  : Kayıt esnasında kamera tarafından otomatik

olarak ayarlanır (Otomatik İşaretleme işlevi*1)
*1  Kamera, bir konunun hareketini ya da bir yüzü belirlediğinde

işaretçileri otomatik olarak koyar (her dosya için 10 işaretçiye kadar)
(Örnek: bir aracın geçtiği, bir balonun patladığı ya da birinin 
arkasını döndüğü sahneler) İşaretçi ekranı

■ İşaretli pozisyonları atlamak
simgesine dokunulduğunda işaretçi işlemleri ekranı ortaya çıkar. Bir resmi seçmek

Kaldığınız işleme dönmek için          simgesine dokunun.
için işaretli bir duruma atlarken 

Aşağıdaki durumlarda işaretçiler kayıt koşulları ve konunun durumuna bağlı 
olarak otomatik işaretleme işlevi ile ayarlanamayabilirler:
– Kameranın gezdirme (panning) ya da titreme yüzünden hareketi
– Bir konunun yavaş/küçük hareketleri ya da konunun küçüklüğü
– Bir yüzün hareket etmeyişi

Gösterilecek işaretçilerin seçimi
           '    simgesine dokunun
Ayarlar: [Otomatik] / [Yüz Öncelikli] / [Hareket Öncelikli] / [Kapalı]*2

*2 Sadece elle ayarlanan işaretçiler gösterilir.

düğmelerini kullanabilirsiniz.

DBF_460
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Kayıt sonrası odak ayarlama  
([Post Fokus] / [Odak Genişletme])

Kayıt seçeneği: 
Kayıt sonrasında, 4K seri çekim resimlerinin üzerinde netleme noktasını değiştirip 
seçtiğiniz noktaya netleme yaptıktan sonra kaydedebilirsiniz. Bu işlev hareketsiz 
konularda çok iyi iş görür.
• Resimleri kaydetmek için UHS Speed Class 3 tipi kart kullanın.
• İyi sonuç almak için üçayak (tripod) kullanmanızı öneririz (odak genişletme).
• Kayıt esnasında kapsama alanı daha dar olacaktır.

1 Kullanım tercihi tekerleğini         simgesine getirin

2 Kompozisyonu oluşturup çekim
     düğmesine yarım basın.

• Otomatik odaklama devreye girerek ekran
üzerindeki odak noktasını otomatik olarak
belirleyecektir (çekim düğmesine yarım basılıyken
sallantı olması ekranda fark edilebilmektedir).

• Ekranda odaklanacak nokta yoksa odak belirteci
(A) yanıp söner ve kayıt yapılamaz.
Çekim düğmesine yarım bastıktan sonra kayıt tamamlanana kadar

•Konuya ya da kompozisyona olan uzaklığı değiştirmeyin.

3 Kayda başlamak için çekim düğmesine tam
basın
• Kayıttayken odak noktası otomatik olarak değişir. (B)

kayıt ilerleme çubuğu görünmez olduğunda kayıt
otomatik olarak sona ermiş olur.

• Veriler MP4 formatında tek bir dosya olarak
kaydedilecektir.

• [Otomatik İzleme] ayarlıysa netleme noktasını
seçmenize izin veren ekran görüntüsü kendiliğinden
ortaya çıkacaktır (→34).

● Ortam sıcaklığı yüksek ya da [Post Fokus]  kaydı sürekli yapılıyorsa          işareti görülebilir ve 
kayıt yarıda kalabilir. Kamera soğuyana kadar bekleyin.

Odak noktasını seçin ve resmi kaydedin ([Post Fokus])

1
 
Kayıt görme ekranında           ile görüntüyü seçerekk   

   düğmesine basınız.

DBF_5322
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2 Netleme yapmak istediğiniz noktaya dokunun
•  Seçilen bu noktada netleme yapılamıyorsa kırmızı bir çerçeve

belirecek ve resimler  kayıt edilemeyecektir.
• Ekranın kenarı seçilememektedir.
•

•

simgesine 

•Büyütülmüş görüntüde kayan çubuğu ileri geri hareket 
ettirerek netlik için ince ayar yapabilirsiniz (ayni işlemi 
yardımı ile de yapabilirsiniz).

3 Resmi kaydetmek için          simgesine dokunun 
•Seçilen resim yeni bir dosya olarak JPEG formatında
 kaydedilecektir. 

Birleştirilecek odak aralıklarının seçimi ve tek bir 
resim oluşturma ([Odak Genişletme])

1 "Odak noktasını seçin ve resmi kaydedin ([Post Fokus])" maddesinin 2.
    adımındaki ekranda        simgesine dokunun
2 Genişletme yöntemlerinden birini ekrana dokunarak seçin

[Otomatik 
Birleştirme]

Genişletme için uygun fotoğraflar otomatik olarak seçilir ve tek bir 
resimde birleştirilirler.
• Yakın netleme noktalarına sahip resimler öncelik verilerek birleştirilirler.
• Odak genişletme yapılır ve resim kaydedilir.

[Aralık Birleştirme] Seçilen netleme pozisyonuna sahip resimler tek bir dosyada birleştirilirler.

 ([Aralık Birleştirme]) tercih edildiğinde
3 Netleme noktasına dokunun

• İki ya da daha fazla noktada pozisyon belirleyin.
• Seçilen iki pozisyon arasındaki netleme noktaları seçilmiş 

olur.
• Seçilemeyen pozisyonlar veya doğal olmayan sonuçlar 

doğuracak olan durumlarda uygulama yapılamaz.

• Seçtiğiniz bir pozisyondan vazgeçmek için o pozisyona tekrar 
dokunun.

4 Resmi birleştirip kaydetmek için            simgesine  
 dokunun
•Resim JPEG formatında kaydedilecektir.

● Bu kamerada sadece [Post Fokus] kullanılarak çekilen resimler [Odak Genişletme] 
için uygundurlar.

Odak genişletme ekranına geçmek için     
simgesine dokunun.
Netlemeye giren kısımları renkli vurgulamak için   
dokunun
Ekranı büyütmek için       simgesine dokunun

•

DBF_5489
DBF_5417
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Video Kaydı / 4K Video 

Kayıt seçeneği: 
Videolar ve 4K videolar MP4 formatında kaydedilirler.

1 Kayda başlamak için video düğmesine basın

Kayıtta geçen süre 
Kalan kayıt süresi 
Kayıt ikazı (kayıttayken kırmızı yanar)

• Her video seçeneği için uygun video kaydı mümkündür.
• Video düğmesine kısaca basın.
• Video kaydı esnasında çekim düğmesine tam

basarsanız kayıt esnasında resim de çekebilirsiniz.
(Yaratıcı Film Seçeneği hariç)

2 Kaydı bitirmek için tekrar video düğmesine basın

● 4K video kaydı için UHS Speed Class 3 hafıza kartı kullanın.
● 4K video kaydında kapsama alanı diğer boyuttaki videolara göre daha dar olacaktır.
● Yüksek duyarlılıkta netlik sağlamak için, 4K video düşük hızda otomatik netleme (AF) 

yapacaktır. Bu yüzden AF yapılan konu üzerinde netlik yapmada sorun çıkabilir. Bu bir arıza 
değildir. 

● Sessiz ortamlarda kayıt yapılırken diyafram, netleme ve diğer eylemlerin sesleri video 
kaydına girebilir. Bu bir arıza değildir.
Video kaydı esnasındaki netleme işlemi [Sürekli AF]'dan [OFF -kapalı-] 'a ayarlanabilir. 

● Ortam sıcaklığının yüksekliği ya da videonun sürekli kayıtta olması durumlarında ekranda 
simgesi görünür ve kayıt yarıda kalabilir. Bu durumda kamera soğuyana kadar bekleyin. 
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[4K/100M/30p]* / [4K/100M/24p]* / [FHD/28M/60p] / [FHD/20M/30p] / [HD/10M/30p]
●  [FHD] veya [HD] kayıt kalitesiyle MP4 video kaydı:

 Kesintisiz video kayıt süresi en fazla 29 dakikadır.
 Video kayıt dosyasının büyüklüğü 4GB'ı geçtiğinde kaydı izleyebilmek için video kayıt dosyası
 daha küçük video dosyalarına bölünür (kayda kesintisiz devam edebilirsiniz).

● [4K] kayıt kalitesiyle MP4 video kaydı:
Kesintisiz video kayıt süresi en fazla 29 dakikadır.
 SDHC hafıza kartının kullanılması durumunda video kayıt dosyasının büyüklüğü 4GB'ı 
geçtiğinde  kaydı izleyebilmek için video kayıt dosyası daha küçük video dosyalarına bölünür 
(kayda  kesintisiz devam edebilirsiniz).

● SDXC hafıza kartının kullanılması durumunda 4GB'tan daha büyük dosya boyutlarında video
 kaydı oluşturulabilir.

* 4K video

[4K Canlı Kırpma]
Kamerayı sabit bir pozisyonda tutarak, videonuzu 4K'dan Full HD'nin görüş açısına 
getirirseniz, bunu yatay kaydırmaların (panning) ve uzaklaşıp yaklaşmaların (zoom) 
olduğu bir video olarak kaydedebilirsiniz.
• Kayıt esnasında kamerayı sıkı tutun.
• Video [FHD/20M/30p] olarak [MP4] dosyası şeklinde kaydedilecektir..
• Kapsama alanı daralacaktır.

Yatay kaydırma Yaklaşma

1 Çekim tercihi düğmesini         konumuna alın 

2 Menüden aşağıdaki adımları uygulayın.

→ [Yaratıcı Film] → [4K Canlı Kırpma]

[4K Canlı Kırpma] alt seçenekleri: [40SEC] / [20SEC] / [OFF]

DBF_20048
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3 Kırpma başlangıç çerçevesini ayarlayıp [MENU/SET]'e basın
• Kırpma bitiş çerçevesini de ayni şekilde ayarlayın.
• Ayarlar ilk yapılırken, başlangıçta kırpma çerçevesinin 

boyutları 1920x1080'dir.
• Dokunarak ya da imleci kullanarak çerçeveyi hareket ettirin. 

Çerçevenin boyutu ekran üzerinde parmakla çimdik hareketi 
yaparak ya da ön veya arka tekerlek çevrilerek ayarlanabilir.

SizeSize

StartStart

ResetReset SetSet

4  Kaydı başlatmak için video düğmesine (ya da çekim

Kayıtta geçen süre
 İşlem süresi

• Video (ya da çekim) düğmesine kısa bir süre basın.
• Ayarlanan işlem süresi bittiğinde kayıt kendiliğinden sonlanır.

Kaydı yarıda kesmek için video (ya da çekim) düğmesine 
basın.

● Yaklaşıp uzaklaşma (zoom) yapmak istediğinizde kırpma başlangıç ve bitiş çerçeveleri için farklı 
boyutlar (kapsama açıları) ayarlayın. Örneğin, yakınlaştırma başlangıç çerçevesi için daha 
büyük ve bitiş çerçevesi için daha küçük bir çerçeve boyutu ayarlayarak kapsama alanını 
giderek daraltabilirsiniz.

■ Kırpma çerçevesinin boyutunu ve konumunu değiştirme 
Kayıt ekranındayken [FN7] düğmesine basın ve adım 3 'ü uygulayın.

■ [4K Canlı Kırpma] kaydından çıkmak için 
Adım 2 'deki alt seçenek ayarını [OFF]'a getirin.

● [Yüksek Hızlı Video] kullanıldığında [4K Canlı Kırpma] kullanılamaz. 
● Netlik, başlangıç çerçevesinde ayarlanıp sabitlenir.
● [Sürekli AF], [OFF] durumunda olmalıdır.
● [Ölçüm Modu] (çoklu ölçüm) olmalıdır.
● [4K Canlı Kırpma] kaydı esnasında yaklaşıp uzaklaşma (zoom) yapamazsınız.

  düğmesine) basın

DBF_20021
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Resimlerinize göz atma

1         oynatma düğmesine basın

2         düğmelerinden ([MENU/SET]'in sağ ve solundaki) birine

• düğmelerinden birini parmağınızla basılı tuttuğunuzda resimler birer birer bir
sonrakine geçer

■ Kayıt görmeyi sonlandırma
Kayıt oynatma düğmesine          tekrar basın ya da çekim düğmesine yarım basın.
● Kamera açıksa kayıt oynatma düğmesine (         ) bastığınızda kayıt oynatma ekranı açılır.
● [Merceği Geri Al] tercihi [ON]'a ayarlıysa,mercek, kayıt ekranından kayıt oynatma ekranına 

döndükten yaklaşık 15 sn sonra kendiliğinden içeri çekilerek kapalı konumdaki duruma geçer .

■ Video izleme
Bu kamera MP4 formatını kullanarak video oynatmak için tasarlanmıştır.

• Video ile ilgili kayıtlarda ve çekimlerde ekranda        simgesi görünür
Kaydı izlemek için [MENU/SET] düğmesinin üstündeki

    düğmesine basın.

•Görüntünün duraklatıldığı esnada [MENU/SET]'e basarsanız 
videodan resim çekebilirsiniz. 

■ Resimlerin silinmesi
Silinen resimler geri getirilemezler.

 Ekrandaki resmi silmek için      düğmesine ([FN7]) basın
      yardımıyla,  sileceğiniz resim için [Tek resim sil]'i seçip   [MENU/SET]'e basın.

basarak görmek istediğiniz resme gidin.

  . Videoyu izlemek için ekranın ortasında görünen        simgesine 
  dokunun 

DBF_5414
DBF_20000
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[Işık Kompozisyonu]
4K Seri çekim dosyalarından ekleme yapmak istediğiniz kareleri seçin. Bir görüntünün 
önceki kareden daha aydınlık olan kısımları, önceki karenin üzerine bindirilerek bu 
karelerden tek bir resim elde edilir.

→ [Kayıt Görme] →[Işık Kompozisyonu]

1 4K Seri çekim dosyalarını seçmek için         düğmelerini kullanıp [MENU/SET]'e 
 basın

2 Ekleme yöntemini seçip [MENU/SET]'e basın
■ [Bileşik Kaynaştırma]: Eklenecek karelerin seçimi 

Eklenecek kareleri seçmek için                  düğmelerini 
ya da kaydırma çubuğunu kullanın
[MENU/SET]'e basın
• 

 •

Seçilen kareler belleğe alınır ve ekran öngörünüm 
konumuna geçer.
Aşağıdaki işlemler için         düğmelerini kullanarak 
seçiminizi yapın ve [MENU/SET] 'e basın. 
– [Sonraki]:  Ekleme için daha fazla kare seçmenizi sağlar.
– [Yeniden Seçin]: Önceden seçilmiş bir kareyi anında kaldırmanızı ve farklı bir kareyi 

seçmenizi sağlar.
Daha fazla kare seçip eklemek (40'a kadar) için 1. ve 2. adımları tekrarlayın. 
Kayıt için    düğmesi yardımıyla [Kaydet]'i seçip [MENU/SET]'e basın.

■ [Aralık Kaynaştırma]: Eklemek için bir aralığın seçimi
Birinci resim karesini seçip [MENU/SET]'e basın.

•Seçim şekli [Bileşik Kaynaştırma]'nın birinci adımıyla aynidir. 
Sonuncu resim karesini de seçip [MENU/SET]'e basın

● Resim JPEG formatında kaydedilecektir.

DBF_244
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[Ardışık Birleştirme]
Hareketli bir konunun tek bir resim içinde ardışık sıralı bir kompozisyonunu 
oluşturmak için bir 4K Seri Çekim Dosyasından birden çok kare seçin.

→ [Kayıt Görme] → [Ardışık Birleştirme]

1         düğmelerini kullanarak 4K Seri Çekim Dosyalarını seçip [MENU/SET]'e basın

2 Eklenecek kareleri seçin

Kareleri seçerken hareketli konunun üst üste binmediği kareleri seçmeye dikkat edin. 
Konunun üst üste bindiği durumlarda sıralı kompozisyon düzgün şekilde oluşmayabilir.

Ekleyeceğiniz kareleri seçmek için kaydırma 
çubuğunu ya da düğmelerini kullanın 
[MENU/SET] 'e basın
 •

 •

Seçilen kareler belleğe alınır ve ekran öngörünüm konumuna 
geçer.
Aşağıdaki işlemler için         düğmelerini kullanarak seçiminizi 
yapın ve [MENU/SET]'e basın. 
– [Sonraki]:  Ekleme için daha fazla kare seçmenizi sağlar.
– [Yeniden Seçin]: Önceden seçilmiş bir kareyi anında kaldırmanızı ve farklı bir kareyi 

seçmenizi sağlar. 
 Daha fazla kare seçip eklemek için (3'ten 40'a kadar) 1. ve 2. adımları tekrarlayın     
 Kayıt için     düğmesi yardımıyla [Kaydet]'i seçip [MENU/SET]'e basın 

● Sıralı kompozisyonu oluştururken üçayak kullanmanızı öneririz.
● Resim JPEG formatında kaydedilecektir.

DBF_244
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Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi®/Bluetooth® işlevi
■ Uzaktan kumanda aracı olarak akıllı telefon kullanımı
Akıllı telefonunuza "Leica FOTOS" uygulamasını kurarak kamerayı uzaktan kumanda
edebilir, akıllı telefonunuzu kayıt yapma ve kayıt görme için kullanabilirsiniz.

■ Kamerayı Bluetooth bağlantısı olan bir telefona bağlayarak uygulamanın
kapsama alanını genişletebilirsiniz.

■ Akıllı telefon/Tablet için “Leica FOTOS” uygulaması
“Leica FOTOS”, Leica Camera AG'nin sunduğu bir uygulamadır.

● Ayrıntılar için Leica Camera AG'nin sitesinde yer alan pdf formatındaki kapsamlı talimatlara 
başvurunuz

LEICA FOTOS UYGULAMASI
Yeni Leica FOTOS uygulamasını deneyin. Leica FOTOS uygulaması, heyecan verici 
birçok seçeneği olan ve fotoğrafçının Leica Kamerasıyla şimdiye kadar yaptığından 
daha fazlasını yapmasını sağlayan dijital bir araçtır. Kablosuz ağa bağlanabilen tüm 
Leica Kameralarınızı tek bir uygulamayla anında ve kolaylıkla bağlayarak unutulmaz 
anlar yakalayabilir, bunları yönetebilir, en iyi hale getirebilir, her zaman ve her yerde 
fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz.
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Kaydedilmiş görüntü verilerinin bilgisayara kopyalanması

Harici kart okuyucularla
• Bazı bilgisayarlar kameradan çıkarılan kartı doğrudan okuyabilirken bazıları da harici 

bir kart okuyucusuna gereksinim duyarlar. Ayrıntılar için cihazların kendi kılavuzlarına 
bakın.

• Kullandığınız bilgisayar SDXC hafıza kartını desteklemiyorsa formatlama gerektiğine 
dair bir ileti çıkabilir (Formatlamayı yaparsanız karttaki tüm kayıtlar silineceğinden 
iletide hayır seçeneğini işaretlediğinizden emin olun).

• Harici kart okuyucu kullanacaksanız kullandığınız kart türünü desteklediğinden emin 
olun.
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Spesifikasyonlar
Dijital Camera: Güvenliğiniz için bilgiler

Güç kaynağı
Güç 
Tüketimi

DC 8,4 V (8,4 V )
1,9 W (Ekrandan kayıt durumunda) 
2,9 W (Bakaçtan kayıt durumunda) 
1,5 W (Ekrandan kayıt görmede) 
1,5 W (Bakaçtan kayıt görmede)

Kameranın adı Leica V-LUX 5
Tip No. 7741
Kamera efektif 
piksel sayısı 20.100.000 piksel

Görüntü sensörü 1″ MOS sensör,
Toplam piksel sayısı 20.900.000 piksel 
Ana renk filtresi

Mercek Optik 16x zoom
f = 9,1 mm - 146 mm 
(35 mm eşdeğeri: 25 mm - 400 mm) Geniş açıda 
en fazla: F2.8 - F11 
Telede en fazla: F4.0 - F11 

Sarsıntı önleyici Optik yöntem
Odak aralığı AF: 30cm (0,98 feet) (Geniş açı-en fazla)/1m (3,3 feet) 

(Tele-en fazla sonsuz) 
AF Makro/MF/Şipşak seçenekler/Video: 3cm (0,098 feet) 
(Geniş açı-en fazla)/1m (3,3 feet) (Tele-en fazla sonsuz)

Örtücü Elektronik + Mekanik
Minimum 
aydınlatma

Yaklaşık 9 lx (i-Low Light kullanıldığında, örtücü hızı 
saniyenin 1/30'udur.)

Örtücü hızı 
(enstantane)

Fotoğraf (mekanik örtücü):
B (Bulb) (en fazla yaklaşık 120 sn), 60 - 1/4000 sn
Fotoğraf (elektronik örtücü):
1 - 1/16000 sn
Video:
1/25 - 1/16000 sn
1/2 - 1/16000 sn Yaratıcı video seçeneğinde pozlandırmanın [M] 
olduğu ve [MF] seçilmesi durumu.
Kesintisiz video kaydı kişisel ayar gibi koşullara bakmaksızın 29 
dak'dan daha fazla süremez.
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Pozlandırma Program AE (P)/Diyafram önceliği AE (A)/ 
Örtücü (enstantane) önceliği AE (S) / Manuel (M) 
Poz telafisi (1/3 EV adımlı, -5 EV ile +5 EV arası)

Ölçüm yöntemi Çoklu / Merkezi Ağırlıklı / Nokta
Ekran 3,0″ TFT LCD (3:2) (Yaklaşık 1.240.000 nokta)

(görüş alanı yaklaşık 100%)
Dokunmatik ekran

Bakaç (vizör) 0,39″ OLED Canlı Bakaç (4:3) (Yaklaşık 2.360.000 nokta)(görüş 
alanı yaklaşık 100%)
[0,74x civarı (35 mm eşdeğeri), 50 mm mercekle sonsuzda -1,0 m-1]

(göz numarası ayarı -4 ile +4 diyoptri arası)

Flash Dahili açılır flaş
AUTO, AUTO / Kırmızı göz azaltma, Forced ON, 
Forced ON / Kırmızı göz azaltma, Slow Sync.,  
Slow Sync. / Kırmızı göz azaltma, Forced OFF

Mikrofonlar Stereo
Hoparlör Mono
Medya kaydı SD Hafıza Kartı/SDHC Hafıza Kartı*/SDXC Hafıza Kartı*

* UHS-Ι UHS Speed Class 3
Kayıt dosyası formatı 

Fotoğraf

4K Foto
Video

RAW / JPEG (Exif 2.31 standardını temel alan kamera dosya 
sistemi için tasarım kuralına göre)
MP4
MP4

Ses sıkıştırma 
formatı AAC (2 ch)

Arayüz
Mikrofon girişi
[REMOTE]
[HDMI]
[USB/CHARGE]

Ø3,5 mm giriş
[Uzaktan Kumanda] Ø2,5 mm giriş
Micro HDMI Type D
[USB/DOLUM] USB 2.0 (High Speed)/USB 2.0 Micro-B

Boyutlar Yaklaşık 136,7mm (G) × 97,2mm (Y) × 131,5mm (D)
[5,38″ (G) × 3,83″ (Y) × 5,18″ (D)]
(izdüşüm kısmı dışında)

Ağırlık Kart ve pil ile birlikte: Yaklaşık 812 gr (1,79 lb) 
Kart ve pil hariç: Yaklaşık 760gr (1,68 lb)

Çalışma 
sıcaklığı 0°C ile 40°C arası (32°F ile 104°F)

Çalışma ortamı nemi 10%RH to 80%RH

DBF_20023
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■ Kablosuz verici
Kablosuz LAN
Uyumlu standard IEEE 802.11b/g/n (standart kablosuz LAN protokolu)
Frekans aralığı 
(merkezi frekans) 2412 MHz - 2462 MHz (1 ile 11 ch)

Şifreleme yöntemi WPA™/WPA2™ uyumlu Wi-Fi
Erişim yöntemi Altyapı

Bluetooth işlevi
Uyumlu standart Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE))
Frekans aralığı 
(merkezi frekans) 2402 MHz ile 2480 MHz

Pil (Lithium ion): BP-DC12

Voltaj/Kapasite 7,2 V / 1200 mAh
Üreticisi Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd., made in China

AC-Adaptör: ACA-DC17 
(Güvenliğiniz için bilgi)

Giriş AC 110 - 240 V, 50/60 Hz, 0.25 A
Çıkış DC 5 V - 1,8 A
Üretici Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., made in China

Bu ürünün üzerindeki semboller (aksesuarlar dahil) aşağıdakileri ifade eder:
AC (Alternatif Akım)
DC (Doğru Akım)
Class II Cihaz (Ürün çift izolasyonludur.)

Bu spesifikasyonlar haber vermeksizin değiştirilebilirler.
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● SDXC Logosu, SD-3C, LLC'nin bir markasıdır.
● HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, Birleşik 

Devletler  ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator Inc'in markaları veya tescilli 
markalarıdır. 

● Leica, Leica Microsystems IR GmbH'nın tescilli markasıdır.
● ELMARIT, 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.
● Google, Android ve Google Play, Google LLC'ye ait markalardır.
● Bluetooth® Kelimesi işaret ve logoları Bluetooth SIG, INC'ın sahip olduğu tescilli markalardır 

ve Leica tarafından söz konusu işaretlerin izni (lisans) alınmıştır. Diğer markalar ve ticari 
isimler de ayrı ayrı sahiplerinindir.

● Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu Wi-Fi Alliance® 'ın onay işaretidir. 
● 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 'ın “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:
(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)  (3)-(5) arasında belirtilen yazılımlar kullanışlı olacakları düşüncesiyle dağıtılmış olup, 
HERHANGİ BİR GARANTİ'leri yoktur.TİCARİ ELVERİŞLİLİKLERİ ve ÖZEL BİR AMACA 
UYGUNLUKLARININ da garantisinden bahsedilmemiştir. Bundan dolayı, lütfen, ayrıntılı ifadeler ve 
koşullar için 
[MENU/SET] → [Ayarlar] → [Versiyon göst.] → [Yazılım bilgileri] 'ne bakınız.

DBF_20021
DBF_240
DBF_3515
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Leica servis adresleri

LEICA MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Leica cihazlarının ve teçhizatının bakımı, Leica ürünlerine ilişkin bilgi ve yardım almanın 
yanısıra, Leica ürünlerini nasıl sipariş edeceğinize dair tüm konularda lütfen Leica 
Camera AG'nin müşteri ilişkileri bölümüyle temas kurun. Tamir ve garantiyle ilgili 
talepleriniz için müşteri yardım bölümü ya da tamir hizmetleri sunan bölgesel Leica 
Temsilcileriyle de temasa geçebilirsiniz.

Leica Camera AG
Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Germany

Tel    : +49 (0)6441 2080-189
Faks : +49 (0)6441 2080-339
Email: customer.care@leica-camera.com
www.leica-camera.com

LEICA AKADEMİ
Fotoğrafla ilgili konularda birçok ilginç atölye çalışmasının yer aldığı 
seminer programımızın tümü için aşağıdaki adrese bakabilirsiniz:
us.leica-camera.com/Leica-Akademie/Global-Leica-Akademie




