
LEICA Q2
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Kullanım kılavuzunun tamamını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:
https://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     Kayış takma

2    A çma kapama düğmesi 
      Kamerayı açıp kapatır

– Yarım basınca:
– Otomatik netleme
– Poz ölçümü ve kontrolünün 

etkinleşmesi
– Tam basınca:

– Fotoğraf çekimi
– Video çekimini başlatma ve 

bitirme

– Beklemedeyken yarım basınca:
Kamera yeniden etkin hale gelir

4 Ana teker
– menüdeyken:

Menüde gezinme
– çekim modundayken:

– Poz telafi değeri seçimi
(çalıştığınız moda bağlı olarak)

–

– Ana teker düğmesinin 2. fonksiyonunu

5     Ana teker düğmesi
– menüdeyken:

Seçimin onaylanması
– çekim modundayken:

Ana tekerin 2. fonksiyonunu çağırma 
ya da FN menüsü ve çekim tercihi

6    Enstantane hızı ayar tekerleği
– A:  Otomatik enstantane hızı kontrolu
– 2000 - 1+: Sabit enstantane hızları

7     Aksesuar yuvası
Önerilen flaş: 
Leica SF 40 ve SF60

8 Mikrofon
       Sesler stereo olarak kaydedilir.
9     Z  amanlayıcı ışığı/ AF yardım ışığı (LED) 
10   Vizör (göz tarafı-oküler)
11 Göz sensörü

 Seçenekler: Sadece LCD ekran/sadece EVF 
(vizör)/otomatik geçiş 

     12  Göz numarası (diyoptri) ayar tekerleği

Ayar  aralığı:  diyoptri

13 Zoom/Kilit 
+3/-4 

düğmesi
 – çekim modundayken: 
Dijital zoom

 – izleme modundayken: 
Fotoğrafı favori olarak belirleme 

14 PLAY düğmesi
 Çekim ile oynatma seçenekleri 
arasında geçiş 

15 FN
 –

 düğmesi
çekim modundayken: 
Menü fonksiyonlarına doğrudan erişim

– izleme modundayken:
Silme fonksiyonu

 16   M  ENU düğmesi
– menüdeyken:

Menü seçenekleri arasında dolaşma
–

–

çekim modundayken:
Menüye erişim
izleme modundayken: 
Oynatma/izleme menüsüne erişim

seçme ( 5 no'lu düğmeye basıp basılı 
tutunca)
 izleme modundayken:
Çerçeveyi büyütüp/küçültme

3     Deklanşör



17 LCD Ekran

3” TFT LCD, 1 040 000 nokta, dokunmatik ekran 
18  LED ışığı (yandığı durumlar)

– hafıza kartına erişim olduğunda
– kablosuz LAN fonksiyonu devredeyken
– yazılım güncellemesi yapılırken

19  Y önlendirme düğmeleri
– menüdeyken:

– Menü içinde dolaşma
– Ayarları değiştirme

– çekim modundayken:
Netleme noktasını değiştirme
(Alan ya da nokta AF) 

20  Orta düğme
– menüdeyken

– Ayarların onayı
– Altmenülere erişim

– çekim modundayken:
– Çeşitli bilgi ekranlarına erişim
– Video fonksiyonunu çağırma

– izleme modundayken:
Görüntü bilgisine ulaşım ve 
görüntü silme onayı

21 
22 

Hoparlör
Pil bölmesi

1

2

3

23  Pili çıkarma mekanizması 
24  Üçayak yuvası

A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”)

25  Hafıza kartı yuvası

1

2

26   Makro fonksiyonuna geçiş ayarı
27   Makro ayar halkası
28   Netleme halkası
29   Diyafram ayar halkası
30   Siperlik vidası koruma halkası 
31   AF/MF geçiş kilidi
32   Netlik ayar pabucu

PİL DOLUMU

Dolum cihazı görüntü Dolum durumu Dolum süresi*

CHARGE yeşil yanıyor pil doluyor

80% turuncu yanıyor %80'i dolmuş yaklaşık 2 saat

CHARGE sürekli 
yeşil yanıyor

%100 dolu
yaklaşık 31/2

saat

*tamamen boşalmış bir pil için



LEICA FOTOS UYGULAMASI
Yeni Leica FOTOS uygulamasını deneyin. Leica 
FOTOS Uygulaması, heyecan verici birçok 
seçeneğe sahip 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.

AF/MF GEÇİŞ KİLİDİ MAKRO FONKSİYONU 

DİJİTAL ZOOM
Summilux 28 f/1.7 ASPH. merceğin görüş 
açısına ilaveten üç tane daha görüntü kırpma 
boyutu vardır. Bunların görüş açıları 35mm, 
50 mm ve 75 mm benzeridir.

35 mm 50 mm 75 mm



OTOMATİK GEÇİŞ: FOTOĞRAF/ÇEKİM/OYNATMA/İZLEME

INFO

1/80002.8F 12500ISO EV 

A

-3 2 1 0 21 3+ 823412MP

OTOMATİK GEÇİŞ: FOTOĞRAF/VİDEO

1/80002.8F 12500ISO EV 

-3 2 1 0 21 3+ 823412MP

DOKUNMATİK KONTROL & FONKSİYONLAR

PARMAKLA KONTROL

kısa dokunma çift dokunma

dokunun ve tutun, 
sürükleyip bırakın

yatay/düşey 
kaydırma  

iki parmağı 
birleştirerek 
işlem yapma 

iki parmağı 
açarak 

işlem yapma 

DOKUNMATİK AF 
Dokunmatik AF , ekrana 
dokunarak AF çerçevesini 
hareket ettirmeyi sağlar.

KİŞİSEL MENÜ AYARLARI
FAVORITES menüsü/FN düğmesi/ana teker düğmesi



MENÜYE GENEL 
BAKIŞ 
Fabrika Ayarları

Favorites menüsü FN Düğmesi 15 Ana teker 
düğmesi 5

Drive ModeDrive Mode l l

Self-timerSelf-timer l l

FocusingFocusing l

Exp. MeteringExp. Metering l l l

Exp. CompensationExp. Compensation l

ISOISO l

Auto ISO SettingsAuto ISO Settings

White BalanceWhite Balance l l

Photo File FormatPhoto File Format l l

JPG ResolutionJPG Resolution

Color ManagementColor Management

Film StyleFilm Style l

Scene ModesScene Modes l l

Digital Zoom Digital Zoom 

Optical Image StabilizationOptical Image Stabilization

Electronic ShutterElectronic Shutter

Flash SettingsFlash Settings

Exposure PreviewExposure Preview

User Profile l l l

Video ResolutionVideo Resolution

Video SettingsVideo Settings

Video StyleVideo Style l

Capture AssistantsCapture Assistants

Display SettingsDisplay Settings

Auto Playback/ReviewAuto Playback/Review

Customize ControlCustomize Control

Leica FOTOSLeica FOTOS l l

Edit File NamesEdit File Names

Reset Image Numbering Reset Image Numbering 

Power SavingPower Saving

Acoustic SignalsAcoustic Signals

Play Mode SetupPlay Mode Setup

Format CardFormat Card

Camera InformationCamera Information

Date & TimeDate & Time

LanguageLanguage

Reset CameraReset Camera



TEKNİK VERİLER

KAMERA
Adlandırma
Leica Q2
Kameranın türü
Digital 35 mm kompakt kamera
Model no.
4889
Ürün kodu
19 050 EU/JP/US, 19 051 ROW (siyah) 
Tampon bellek
DNG™: 14 kayıt
JPG: 25 kayıt
Kayıt ortamı
UHS-II (önerilen), UHS-I, SD/SDHC/SDXC 
hafıza kartı
Malzeme
Tamamıyla metal gövde: Magnezyum kalıp 
döküm, deri kaplama
Çalışma koşulları
0/+40°C
Boyutlar (UxYxD)
130 x 80 x 87 mm
Ağırlık
yaklaşık 718 g/637 g (pil ile/pilsiz)

SENSÖR
Sensör boyutu
CMOS sensör, 50.4/47.3 MP (toplam/gerçek) 
Fotoğraf çözünürlüğü
DNG™: 8368 x 5584 piksel (46.7 MP)
JPG    :  8368 x 5584 piksel (46.7 MP), 

 6000 x 4000 piksel (24 MP),
        4272 x 2848 piksel (12 MP)

MERCEK
Adlandırma
Leica Summilux 28 f/1.7 ASPH., 9 grupta 
11 eleman, 3 asph mercek bölgesi
Mercek filtre çapı
E49

VİZÖR/LCD EKRAN

Vizör (EVF)
Çözünürlük: 3.68 MP, 120 fps, büyütme: 0.76x, en 
boy oranı: 4:3, çıkış açıklığı pozisyonu: 20 mm, 
+3/-4 diyoptri ayarlı, vizörle LCD ekran arasında
otomatik geçiş sağlayan göz sensörlü

LCD Ekran
3” TFT LCD, 1 040 000 nokta, dokunmatik kontrol 
mümkün

DONANIM

WLAN
WLAN fonksiyonunu kullanmak için Leica FOTOS 
uygulaması gerekir. Bu uygulama Apple Apple 
StoreTM ya da Google Play StoreTM 'dan indirilebilir. 
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4 GHz, kanal 1-11 
(2412-2462 MHz) ve Wi-Fi IEEE802.11 ac, 2.4 GHz 
& 5 GHz, kanal 39-48 (5180-5240 MHz), kanal 
52-64 (5260-5320 MHz), kanal 100-140 
(5500-5700 Mhz) (standart WLAN protokolu) ile
uyumludur. Şifreleme yöntemi: WLAN-uyumlu
WPA™/WPA2™
Bluetooth
Bluetooth v4.2 (Bluetooth low Energy (BLE)),
2402 - 2480 MHz.
Menü dilleri
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Japonca, Modern Çince, Klasik Çince,
Korece

GÜÇ KAYNAĞI

Doldurulabilir pil
Lithium-ion doldurulabilir pil, anma gerilimi: 7.2 V 
(DC); kapasite: 1860 mAh (min.), yaklaşık 370 
kayıt (EVF'siz CIPA Standardına göre); dolum 
süresi: yaklaşık140 dak (derin boşalma sonrası); 
üretici: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., Çin HC.
Dolum cihazı
Giriş: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.25 A, otomatik 
geçişli; çıkış: DC 8.4 V 0.85 A; üretici: Salom 
Electric (Xiamen) Co., Ltd., Çin HC.

Kameranın üretim tarihini Garanti Kartı'ndaki etikette veya kutusunun üzerinde bulacaksınız. Tarih yazım biçimi yıl/ay/gün şeklindedir. Tasarım ve 
üretimdeki değişikliklere bağlılık yazılanları değiştirebilir.
93 948 III/19/D 



GÜVENLİK UYARILARI

GENEL BİLGİLER

MERCEK

DOLDURULABİLİR PİL
• 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.

• 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 çekimlerde parazite 
neden olabilir, kayıtları engelleyebilir.

• Kamerayı TV'nin yanında ya da üstünde veya bir cep telefonunun yanında çalıştırırsanız görüntü kaydı 
bu durumdan etkilenebilir.

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

• Elektromanyetik cihazların etkisiyle kamerada arıza oluşursa kamerayı kapatın, pili çıkarın, yeniden 
takıp tekrar 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 aşağıdaki gibi saklayın:
– çocukların ulaşamayacağı bir yerde,
– kaybolmayacakları ya da çalınmayacakları güvenli bir yerde

• Son teknoloji ürünü elektronik bileşenler statik boşalmaya karşı duyarlıdırlar. Sentetik zemin 
kaplamalarında yürümekle birkaç onbin voltu kolaylıkla yüklenebilirsiniz. Kameraya dokunduğunuzda ve
özellikle de iletken bir yüzeyde duruyorsa statik bir boşalma gerçekleşebilir. Kameranın gövdesi 
üzerinden oluşacak statik boşalmanın elektronik bileşenler için bir riski yoktur. Dahili güvenlik 
devrelerine rağmen, flaş yuvasındaki gibi harici temas noktalarıyla temastan kaçının.

• Bayonetteki mercek tanıma sensörünü (6 bit şifreleme) kirletmemeye, çizmemeye özen gösterin. Ayni 
şekilde, onarılamaz hasarlara sebep olmamaları için bayonetin kum ya da benzeri tanecikli
parçacıklarla doğrudan temasının önlenmesi gerekir. Kameranın bu kısmı sadece kuru bir bezle
temizlenmelidir.

• Optik mikro fiber (sentetik) bez 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 olabilirsiniz. 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 modelin aksesuarlarını kullanın.
• Gövdeye ait parçaları kendiniz sökmeye kalkmayın. Onarımların sadece yetkili servislerce 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. Merceği değiştirirken, pil ve hafıza kartını takarken 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.

• Kameranın merceği, güneş ışığını karşıdan ve doğrudan aldığında büyüteç etkisine sahip olabilir.
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.



• Islak ve nemli bir pili hiçbir koşulda doldurmayın ya da kameraya takmayın!
• Pildeki emniyet supabı yanlış kullanımdan kaynaklanan aşırı basıncı güvenli şekilde boşaltır. Yine de

şişmiş bir pili hemen atmak önemlidir. Böyle bir pil patlama tehlikesi yaratır!
• Pilin iletken uçlarını temiz ve kolay erişilebilir tutun. Lithium-ion piller kısa devrelere karşı korumalı

olmalarına rağmen ataş ya da takı gibi metal nesnelerle temasa karşı korunmalıdırlar. Kısa devre yapan
bir pil çok ısınabilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

• Bir pil kazara düştüğünde gövdede ve iletken kısımlarda hasar oluşup oluşmadığını 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 hemen çıkarılıp değiştirilmesi gerekir. Pilin bu şekilde kullanımı aşırı ısınmaya, bu da
yangına ve/veya patlamaya yol açabilir.

• Patlama tehlikesine karşı pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın!
• Sızıntı veya yanık kokusu hissettiğiniz zaman pili ısı kaynaklarından hemen uzaklaştırın. Sızan sıvı alev

alabilir!
• Leica Camera AG tarafından onaylanmamış diğer dolum cihazlarının kullanımı pilde hasara yol açabilir -

ve hatta bazı durumlarda- hayatı tehdit eden yaralanmalara sebep olabilir.
• Dolum cihazının her zaman kolay ulaşılabilen bir prize taktığınızdan emin olun.
• Pil ve dolum cihazı açılmamalıdır. Onarımların sadece yetkili servislerce yapılması gerekir.
• Pilleri çocuklardan uzakta tutun. Piller yutulduklarında boğulmaya sebep olabilirler.

DOLUM CİHAZI
• Dolum cihazının yayın alıcılarının yanında kullanılması bu cihazlardaki yayın alımını karıştırabilir. Dolum

cihazı ile yayın alıcısı arasında en az 1 m (3ft) uzaklık olmasına dikkat edin.
• Dolum cihazı kullanımdayken vınıltı yapabilir. Bu normaldir ve arıza değildir.
• Kullanılmadığı zaman dolum cihazını fişten çıkarın. Çünkü, pil takılı olmasa bile, çok az miktarda akım

çeker.
• Dolum cihazının bağlantı uçlarını daima temiz tutun ve asla kısa devre yaptırmayın.

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.
• Hafızaya erişimin olduğunu gösteren LED ışığı yanarken pili ya da hafıza kartını çıkarmayın, bölmenin

kapağını açmayın. Aksi halde, kart üzerindeki veriler hasar görebilir ve kamerada arızalar meydana
gelebilir.

• Hasara ve üzerinde saklanan verilerin kaybına yol açacağından hafıza kartlarını düşürmeyin, bükmeyin.
• Hafıza kartının arka yüzündeki bağlantılara dokunmayın, bu kısımları temiz ve kuru tutun.
• Hafıza kartlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Yutulması boğulmaya sebep olabilir.

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

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

yerlerde bulundurun. Taşıma kayışları oyuncak değildir ve boğulma riski oluştururlar.
• Taşıma kayışlarını sadece kamera ya da dürbün gibi cihazlarda amacına uygun olarak kullanın. Başka

amaçlarla kullanımı yaralanma ve kayışta hasara yol açma sebebiyle uygun görülmemektedir.
• Taşıma kayışları boyuna ya da birbirlerine dolanarak yüksek risk oluşturmaları sebebiyle spor

faaliyetleri sırasında (dağa tırmanma ve benzeri diğer açık hava faaliyetleri,...) kamera ve dürbünlerde
kullanılmamalıdır.

GARANTİ
Bayiinizle ilgili yasal garantilere ilaveten, yetkili Leica satıcısından aldığınız tarihten geçerli olmak üzere, 
Leica Camera AG ürün garantisine de sahip olacaksınız. Garanti kapsamı, hizmetler ve sınırlamalar 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: warranty.leica-camera.com



Leica Q2 comes with splash water and dust protection.
The camera was tested under controlled laboratory conditions and is classes as IP52 in accordance with DIN EN 60529. Please 
note: The splash water and dust protection coating is not permanent and will diminish over time. The user manual contains 
instructions on how to clean and dry the camera. The warranty does not cover liquid damage. Any attempt to open the camera 
casing by an unauthorized retailer or service partner will cause an immediate expiration of the splash water and dust warranty.

REGULATORY INFORMATION
Specific regional approvals for this device can be found in the camera menu.
▸ Select Camera Information in the main menu
▸ Select Regulatory Information in the submenu

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
(Applies within the EU and for other European countries with active waste separation policies)

This device contains electric and/or electronic components which must not be disposed of in general household 
waste. Instead, it should be disposed of at a recycling collection point provided by your local authority. This service 
is free of charge. Any standard or rechargeable batteries used in this device must be removed and disposed of 
separately in accordance with local regulations. Please contact your local authorities, waste disposal collection 
point or the retailer, from whom you purchased the device for more information on correct waste disposal.

REGULATORY INFORMATION
See the stickers on the packaging.

 Alternating current (AC)

 Direct current (DC)

 Class II devices (the product has a double-insulated design)

Sadece Birleşik Arap Emirlikleri için:

REGISTERED No:
ER67985/18 
DEALER No: 
DA0112968/13 

Sadece ABD ve Kanada için:

Bu kamera gücünü dönüştürülebilen bir lithium-
ion pilden sağlamaktadır. Bu pilin nasıl 
dönüşüme tabi tutulacağı konusunda lütfen 
1-800-8-BATTERY'yi arayınız.

Sadece Singapur için:

Complies with
IMDA Standards
DA106734

FCC  (Federal Communication Commision) 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 parazitler karşı gerçek bir 
koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz, talimatlara uygun bir şekilde kurulmamışsa radyo iletişimine 
zarar verecek radyo frekans dalgaları üretir, kullanır ve yayar. Bununla birlikte, dikkatli bir kurulumda bunların 
olmayacağının garantisi de 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, alıcının bağlandığından farklı bir devre üzerinden şebekeye bağlayın.
• Satıcınızdan ya da deneyimli bir radyo/TV tamircisinden yardım isteyin

Leica Q2 su sıçramalarına ve toz karşı korumalıdır
Kontrollu laboratuar koşullarında test edilen kamera DIN EN 60529'a göre IP52 sınıfıdır. Lütfen dikkat ediniz: 
Su sıçraması ve toz koruma kaplaması kalıcı değildir ve zamanla zayıflayacaktır. Kullanım kılavuzu, kameranın nasıl 
temizlenip kurutulacağına ilşkin talimatlar içermektedir. Garanti, sıvı hasarını içermez. Kameranın gövdesinin yetkisiz bir 
satıcı ya da yetkisiz bir servis ortağı tarafından açılmasına yönelik herhangi bir girişim su sıçrama ve toz garantisinin hemen 
sona ermesine neden olur.  

MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu cihaza ait özel bölgesel onaylara kamera menüsünden ulaşabilirsiniz. 

▸ Ardından Regulatory Information altmenüsüne geçin. 

Alternatif akım (AC)

Doğru akım (DC) 

Class II cihazlar (çift yalıtımlı tasarıma sahip cihazlar)

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN ATILMASI 
(AB ve aktif atık 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, 
ücretsiz bir hizmettir. Bu cihazda kullanılan standart ya da doldurulabilen piller de çıkarılıp, yerel 
mevzuata göre ayrı olarak atılmalıdır.
Cihazla ilgili doğru atık işlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlara, atık toplama 
noktalarına ya da cihazı satın aldığınız yere başvurun.

▸ Ana menüden Camera Information 'u seçin. 



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
Model no. 4889
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

FCC ID:VPYLB1JS955'i içerir
Bu verici başka anten ya da vericilerle çalıştırılmamalı ya da ayni zaman ve yerde konumlandırılmamalıdır. Bu cihaz, 
kontrolsuz bir ortamda FCC radyasyona maruz kalma limitleriyle ve FCC radyo frekansına (RF) maruz kalma 
rehberiyle uyumludur. Bu cihaz, özel soğurma oranının (SAR) test yapmaksızın uyumlu olduğunu düşündüren çok 
düşük seviyede RF enerjisine sahiptir. 

Sadece Kanada için:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
HMN: 4889
IC: 772C-LB1JS955'i içerir

Bu cihaz Kanada Endüstri Standartlarından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşulla 
sınırlıdır:
(1) Bu cihaz parazite sebep olmamalıdır ve (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 mikrodalga aralığında düşük düzeyde radyo frekans enerjisi (RF) yayarlar. Yüksek düzeyde 
radyo frekansı (RF) doku ısınması sebebiyle sağlığı etkilerken, ısınma etkisi oluşturmayan düşük düzeyde radyo 
frekansına (RF) maruz kalmanın sağlık üzerinde bilinen bir 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. 
Model 4889 test edilmiş ve kontrolsuz bir ortam için belirlenmiş olan IC radyasyona maruz kalma limitleriyle ve 
IC radyo frekansına (RF) maruz kalma kuralları RS-102'yi de sağladığı belirlenmiştir. 

Kablosuz ağ türü Frekans bandı  
(merkezi frekans)

Maksimum güç (dBm 
e.i.r.p.)

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

10.0

6.5

Bluetooth 2402 - 2480 MHz 7.0

Ürünlerimizdeki CE kimliği, geçerli AB 
direktiflerinin temel gereklilikleriyle uyumu 
belgelemektedir.

WLAN: 5150-5350 MHz sadece kapalı mekan kullanımı içindir. 

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 
belgelerinin 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
(Kablosuz ağlara ilişkin bilgi yandaki tablodadır)




