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Kullanmadan Önce
Fotoğraf makinesinin bakımı

Güçlü sarsıntı, darbe veya basınç uygulamayın.
• Aşağıdaki koşullarda kullanılırsa objektif, ekran veya dış muhafaza zarar 

görebilir.
Ayrıca şunları yaparsanız arızalanabilir veya görüntü kaydedilemeyebilir:
– Fotoğraf makinesini düşürmek veya çarpmak.
– Fotoğraf makinesi pantolonunuzun cebindeyken oturmak veya 

makineyi dolu ya da sıkı bir çantaya sıkıştırmak.
– Aksesuar gibi öğeleri makineye bağlı askıya takmak.
– Objektife veya ekrana sertçe bastırmak.

Bu makine toz/damla/su geçirmez değildir.
Makineyi çok miktarda toz, su, kum vs. olan yerlerde 
kullanmaktan kaçının.
• Sıvı, kum ve diğer yabancı maddeler objektifin, butonların vs. 

çevresindeki boşluklara girebilir. Sadece arızaya neden olmakla kalmayıp 
cihazı onarılamaz bir duruma da gelebileceği için özellikle dikkat edin.
– Çok miktarda kum veya toz olan ortamlar.
– Cihaza su temas etmesine neden olacak yağmurlu bir gün veya plaj gibi 

yerler.

∫ Buğulanma ile ilgili önemli notlar (Objektif buğulandığında)
• Ortam sıcaklığı veya nem oranı değiştiğinde buğulanma olur. Buğulanma 

objektifin lekelenmesine, küf oluşmasına ve fotoğraf makinesinin 
arızalanmasına neden olacağı için bu duruma karşı dikkatli olun.

• Buğulanma olursa fotoğraf makinesini kapatın ve yaklaşık 2 saat 
bekleyin. Fotoğraf makinesinin sıcaklığı ortam sıcaklığına yaklaştığında 
buğulanma doğal olarak yok olur.
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Kullanmadan Önce
Standart Aksesuarlar

Fotoğraf makinesini kullanmadan önce bütün aksesuarların ürünle birlikte verilip 
verilmediğini kontrol edin.

• Aksesuarlar ve şekilleri fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkeye veya bölgeye göre değişir.
Aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. “Temel Kullanım Talimatları”.

• Batarya Paketi metinde batarya paketi veya batarya olarak belirtilmiştir.
• SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı ve SDXC Hafıza Kartı metinde kart olarak belirtilmiştir.
• Kart isteğe bağlıdır.

Kart kullanmadığınızda dâhili hafızaya fotoğraf kaydedip buradan görüntüleyebilirsiniz.
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Kullanmadan Önce
Bileşen İsimleri ve Fonksiyonları

1 Flaş (P55)
2 Objektif (P6, 157)
3 Otomatik zamanlayıcı göstergesi (P59)

AF yardım lambası (P83)
4 Mikrofon

• Mikrofonu parmağınızla kapatmamaya dikkat 
edin.

5 Objektif bariyeri

6 Ekran (P52, 140, 157)
• Kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarın.

7 [MODE] tuşu (P25, 87)
8 Şarj lambası (P13)

Wi-Fi® bağlantı lambası (P100)
9 Hoparlör

• Hoparlörü parmağınızla kapatmamaya dikkat 
edin. Aksi durumda sesin duyulması güçleşebilir.

10 [Wi-Fi] tuşu (P100, 103)
11 [MENU/SET] tuşu (P38)
12 [(] (Oynatma) tuşu (P35)
13 [Q.MENU] tuşu (P40)

[ ] (Sil) tuşu (P37)
[ ] (İptal) tuşu (P39)

14 İmleç tuşları
A: 3/[È] (Pozlama telafisi) (P60)
B: 4/[DISP.] (P52)
C: 2/[ë] (Otomatik zamanlayıcı) (P59)
D: 1/[‰] (Flaş ayarı) (P55)

Bu kullanım talimatlarında, imleç tuşları aşağıdaki şekildeki gibi veya 3/4/2/1 tuşları 
ile gösterilir.
örn.: 4 (aşağı) tuşuna bastığınızda

veya 4 tuşuna basın

1 32

4

5

6 8 97 10

13 141211
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Kullanmadan Önce
15 Objektif çerçevesi
16 [AV OUT/DIGITAL] yuvası (P13, 130, 133, 

135)
• Bu soket aynı zamanda bataryayı şarj ederken 

kullanılır.
17 Askı gözü (P24)

• Düşmesini önlemek için ürünle birlikte verilen 
askıyı takın ve bileğinize geçirin.

18 Zum düğmesi (P53)
19 Fotoğraf makinesi açma/kapatma düğmesi 

(P22)
20 Deklanşör (P26, 30)
21 Hareketli görüntü tuşu (P33)

22 Tripod montaj yuvası
• 5,5 mm veya daha uzun bir vidayla kamerayı 

tripoda tutturmak ve iyice sabitlemek mümkün 
olmaz. Ayrıca kameraya zarar verebilir.

• Bazı tripodlara düzgün takılamayabilir.
23 Kart/Battarya kapağı (P12, 18)
24 Çıkarma tırnağı (P12, 18)

15

16
17

18

19 2120

23

24

22
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Kullanmadan Önce
Ekranın açısını ayarlayabilirsiniz.

1 Açmak için ekranın alt kısmını hafifçe yukarı çevirin.
2 Ekranın açısını ayarlayın.

• Parmağınızı vs. ekrana sıkıştırmamaya dikkat edin.
• Ekranı çevirirken çok fazla güç uygulamamaya veya fotoğraf makinesini düşürmemeye özen 

gösterin. Bunun sonucunda cihazda çizik ve arıza meydana gelebilir.
• Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, ekranı tamamen kapatarak ilk konumuna getirin.

∫ Çeşitli açılardan kayıt
Ekranı ihtiyacınıza göre döndürebilirsiniz. Ekranı ayarlayarak farklı açılardan fotoğraf çekmeniz 
için uygundur.
• AF Yardım Lambasını parmaklarınızla ya da başka cisimlerle kapatmayın.

Ekran

1 2 Kapatırken

Düşük bir açıdan fotoğraf çekme Kendi portrenizin çekimi

• Ekran resimde gösterildiği gibi çevrilirse 
fotoğraf makinesi Kendini Çekme Moduna 
geçer. (P46)
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Hazırlık
Bataryanın şarj edilmesi

Kendi AC adaptörünü (ürünler birlikte verilmektedir), USB bağlantı kablosunu (ürünle 
birlikte verilmektedir) ve bataryasını kullanın.
• Fotoğraf makinesi şarj edilmiş halde gelmez. Kullanmadan önce bataryayı şarj edin.
• Bataryayı sadece fotoğraf makinesine takılıyken şarj edin.

∫ Kamerayla kullanabileceğiniz bataryalar ile ilgili önemli notlar

∫ Güç kaynağı hakkında
Batarya cihaza takılıyken AC adaptörü (ürünle birlikte verilen) kullanırsanız USB bağlantı 
kablosu (ürünle birlikte verilen) aracılığıyla elektrik prizinden güç sağlayabilirsiniz.
• Kayıt sırasında batarya bitebilir.

Batarya biterse fotoğraf makinesi kapanır.
• AC adaptörü (ürünle birlikte verilen) takıp çıkarmadan önce, fotoğraf makinesini kapatın.

Fotoğraf makinesi durumu Şarj

Kapalı ≤

Açık —

Bazı pazarlarda orijinal ürüne çok benzeyen taklit pillerin satıldığı anlaşılmıştır. Bu 
pillerin bazıları ilgili güvenlik standartlarına uygun dâhili korumayla yeterince 
korunmamaktadır. Bu piller yangın veya patlamaya neden olabilir. Lütfen taklit pil 
kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza veya arızadan sorumlu olmadığımızı 
unutmayın. Güvenlik açısından orijinal Panasonic pil kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
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Hazırlık
1 Çıkarma tırnağını ok yönünde kaydırın ve 
kart/batarya kapağını açın.
• Daima orijinal Panasonic bataryaları kullanın.
• Diğer bataryaları kullanırsanız, bu ürünün 

kalitesini garanti edemeyiz.

2 Bataryanın yönüne dikkat edin, tam 
olarak yerine oturtun ve A tırnağı ile 
kilitlendiğinden emin olun. 

Bataryayı çıkarmak için A tırnağını ok 
yönünde çekin.

3 1: Kart/batarya kapağını kapatın.

2: Çıkarma tırnağını ok yönünde 
kaydırın.

• Bataryayı çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın ve ekrandaki “LUMIX” görüntüsünün 
kaybolmasını bekleyin.
(Aksi takdirde, cihaz normal şekilde çalışmayabilir veya kart zarar görebilir ya da kayıtlı fotoğraflar 
silinebilir.)

Bataryanın takılması
- 12 -



Hazırlık
• Bataryanın sıcaklığın 10 oC ila 30 oC (batarya sıcaklığıyla aynı) arası olduğu ortamlarda şarj 
edilmesi önerilir.

(Elektrik prizinden şarj)

AC adaptörü (ürünle birlikte verilmektedir) ve bu fotoğraf makinesini USB 
bağlantı kablosuyla (ürünle birlikte verilmektedir) birleştirin ve AC adaptörü 
(ürünle birlikte verilmektedir) elektrik prizine takın.

(Bilgisayardan şarj)

Bilgisayarı ve bu fotoğraf makinesini USB bağlantı kablosuyla (ürünle birlikte 
verilen) bağlayın.
• Pil şarj edilirken bilgisayar uyku moduna geçerse şarj işlemi durabilir.
• Bu fotoğraf makinesini elektrik prizine bağlı olmayan bir dizüstü bilgisayara bağlamak, bilgisayarın 
şarjının çabuk bitmesine neden olur. Fotoğraf makinesini uzun süre bilgisayara bağlı bırakmayın.

• Fotoğraf makinesini daima bilgisayarın USB terminaline bağlayın.
Fotoğraf makinesini monitör, klavye veya yazıcının USB terminaline veya USB hub'a bağlamayın.

Şarj oluyor

Bataryayı makineye takın.
Cihazın açık olduğundan emin olun.

A Elektrik prizine
B AC adaptör (ürünle birlikte verilen)
C PC (Açık)
D USB bağlantı kablosunu [ ] işareti fotoğraf 

makinesinin [ ] işaretli tarafına bakacak 
şekilde takın.

E Şarj lambası
• Lambanın yanması birkaç saniye sürebilir.

F USB bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilen)
• Konnektörlerin yönünü kontrol edin ve 

düzgün bir şekilde takıp çıkarın.
(Aksi takdirde konnektörlerin şekli bozulabilir 
ve bu durum arızaya neden olabilir.)
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Hazırlık
∫ Şarj lambası hakkında

∫ Şarj süresi
AC adaptör (ürünle birlikte verilen) kullanırken

• Belirtilen şarj süresi tamamen deşarj olmuş batarya için geçerlidir.
Şarj süresi bataryanın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir.
Sıcak/soğuk ortamlarda veya batarya uzun süre kullanılmadığında şarj süresi normalden 
uzun olabilir.

• Güç bilgisayardan geldiğinde şarj süresini bilgisayarın güç kapasitesi belirler. 

∫ Batarya göstergesi
Batarya göstergesi ekranda görüntülenir.
• Batarya bittiğinde gösterge kırmızı yanıp söner. 

Bataryayı şarj edin veya tam olarak şarj edilmiş bir 
bataryayla değiştirin.

Kırmızı ışık: Şarj oluyor.
Kapalı: Şarj tamamlandı.

(Şarj işlemi tamamlandığında, fotoğraf makinesinin fişini prizden çekin 
veya bilgisayar bağlantısını kesin.)

Yanıp sönen 
kırmızı ışık: Şarj hatası.

(Ayrıntılı bilg için bkz. P145.)

Şarj süresi Yaklaşık 170 dk
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Hazırlık
• Güç kablosununun bağlantı bölgelerinin yakınına metal cisimler (klips gibi) koymayın. Aksi 
takdirde kısa devre veya oluşan ısı nedeniyle yangın ve/veya elektrik çarpması meydana 
gelebilir.

• Ürünle birlikte verilen veya orijinal Panasonic USB bağlantı kablosu (DMW-USBC1:  isteğe bağlı) 
dışında USB bağlantı kablolarını kullanmayın.

• Ürünle birlikte verilenden farklı bir AC adaptör kullanmayın.
• USB ek kablosu kullanmayın.
• AC adaptör (ürünle birlikte verilen) ve USB bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilen) sadece bu 

fotoğraf makinesi içindir. Başka cihazlarla kullanmayın.
• Bataryayı kullandıktan sonra çıkarın.

(Batarya şarj edildikten sonra uzun süre kullanılmazsa deşarj olur.)
• Batarya kullanım sırasında, şarj sırasında ve sonrasında ısınır. Fotoğraf makinesi de kullanım 

sırasında ısınır. Bu bir arıza değildir.
• Bataryanın biraz şarjı olsa bile şarj edilebilir, ancak batarya tam olarak şarj edilmiş haldeyken sık sık 
şarj edilmesi önerilmez.
(Aksi takdirde şişebilir.)

• Güç çıkışında elektrik kesintisi gibi bir sorun olursa şarj normal bir şekilde tamamlanamayabilir. Bu 
durumda, USB bağlantı kablosunu (ürünle birlikte verilen) çıkarıp tekrar takın.

• Fotoğraf makinesini AC adaptöre (ürünle birlikte verilen) veya bilgisayara bağladığınızda bile şarj 
lambası yanmazsa doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

• Tamamen şarj olduğunda makineye USB bağlantı kablosunu (ürünle birlikte verilen) tekrar 
takarsanız şarj lambası bir süre yanar.
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Hazırlık
∫ Fotoğraf kaydı

CIPA standardına göre kayıt koşulları
• CIPA [Camera & Imaging Products Association]’ın kısaltmasıdır.
• Sıcaklık: 23 oC/Nem: Ekran açıkken %RH50.
• Panasonic SD Hafıza Kartı kullanılması.
• Ürünle birlikte verilen bataryanın kullanılması.
• Fotoğraf makinesi açıldıktan 30 saniye sonra kayıt başlar.

(Optik Görüntü Sabitleyici fonksiyonu [ON] olarak ayarlandığında.)
• Her iki kayıtta bir tam flaş kullanılarak her 30 saniyede bir kayıt yapılması.
• Her kayıtta zumla büyütmenin Tele’den (T) Geniş (W) ayarına (veya tam tersi) çevrilmesi.
• Her 10 kayıtta bir fotoğraf makinesinin kapatılıp batarya sıcaklığı düşene kadar beklenmesi.
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı kayıt aralığı süresine göre değişir. Kayıt aralığı arttıkça 
kaydedilebilir fotoğraf sayısı azalır.
[Örneğin, her iki dakikada bir fotoğraf çekerseniz, fotoğraf sayısı yukarıda belirtilen 
sayının (her 30 saniyede bir fotoğraf baz alınmıştır) yaklaşık dörtte biri kadar olur.]

∫ Hareketli görüntülerin kaydedilmesi
[Kyt kalitesi] [HD] olarak ayarlandığında.

• Bu süreler 23 oC ortam sıcaklığı ve %RH50 nem koşullarında geçerlidir.
Bu sürelerin yaklaşık değerler olduğunu unutmayın.

• Kayıt yapmak için kullanılabilen gerçek kayıt süresi, cihazın açılması/kapatılması, kaydın 
başlatılması/durdurulması, zum işlemi gibi işlemleri tekrar tekrar yapmak için gereken süredir.

• Maksimum 15 dakika kesintisiz hareketli görüntü kaydı yapılabilir. Ayrıca 2 GB’den fazla kesintisiz 
kayıt yapılamaz.
Kalan kesintisiz kayıt süresi ekrana gelir.

Yaklaşık çalıştırma süresi ve kaydedilebilir fotoğraf sayısı

Kaydedilebilir fotoğraf 
sayısı Yaklaşık 200 fotoğraf Normal Fotoğraf Modunda CIPA 

standardına göre
Kayıt süresi Yaklaşık 100 dk

 Kayıt süresi Yaklaşık 70 dk

Gerçek kayıt süresi Yaklaşık 35 dk
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Hazırlık
∫ Oynatım

• Çalıştırma süresi ve kaydedilebilir fotoğraf sayısı ortama ve çalıştırma koşullarına göre 
değişecektir.
Örneğin, aşağıdaki durumlarda, çalıştırma süresi kısalır ve kaydedilebilir fotoğraf sayısı azalır:
– Kayak pistleri gibi sıcaklığı düşük ortamlarda.
– [Monitör Parlaklığı] kullanırken.
– Flaş ve zum gibi fonksiyonlar tekrar tekrar kullanılırken.

• Batarya düzgün şekilde şarj edildikten sonra bile fotoğraf makinesinin çalıştırma süresi çok kısa 
olursa, bataryanın ömrü bitmiş olabilir. Yeni bir batarya alın.

Oynatma zamanı Yaklaşık 170 dk
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Hazırlık
Kartın (isteğe bağlı) Takılıp Çıkarılması
• Cihazın açık olduğundan emin olun.
• Panasonic kart kullanmanızı öneririz.

1 Çıkarma tırnağını ok yönünde kaydırın 
ve kart/batarya kapağını açın.

2 Taktığınız yöne dikkat edin ve “tık” 
sesini duyana kadar kartı iterek yerine 
oturtun.

Kartı çıkarmak için, çıt sesi gelene kadar 
kartı itin, ardından kartı dışarı doğru 
çekin.
A: Kartın bağlantı terminallerine dokunmayın.

3 1: Kart/batarya kapağını kapatın.

2: Çıkarma tırnağını ok yönünde 
kaydırın.

• Kartı çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın ve ekrandaki “LUMIX” görüntüsünün 
kaybolmasını bekleyin.
(Aksi takdirde, cihaz normal şekilde çalışmayabilir veya kart zarar görebilir ya da kayıtlı fotoğraflar 
silinebilir.)
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Hazırlık
Dâhili Hafıza/Kart ile ilgili önemli notlar

• Kaydedilen fotoğrafları karta kopyalayabilirsiniz. (P98)
• Hafıza boyutu: Yaklaşık 80 MB
• Dâhili hafızaya erişim süresi karta erişim süresinden uzun olabilir.

Bu cihazda SD standardına uygun olan aşağıdaki kartlar kullanılabilir.
(Bu kartlar metinde kart olarak belirtilmiştir.)

¢2 SD Hız Sınıfı, sürekli yazma ile ilgili hız standartıdır. Karttaki vs. etiketten kontrol edin.

• Aşağıdaki web sitesinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Site sadece İngilizce’dir.)

Bu cihaz kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:

Kart takılmadığında
Fotoğraflar dahili hafızaya kaydedilip buradan 
görüntülenebilir.

Kart takıldığında Fotoğraflar karta kaydedilip buradan 
görüntülenebilir.

• Dâhili hafıza kullanırken:
k>ð (erişim göstergesi¢1)

• Kart kullanırken:
 (erişim göstergesi¢1)

¢1 Fotoğraflar dahili hafızaya (veya karta) kaydedilirken erişim göstergesi kırmızı 
yanar.

Dâhili hafıza

Kart

Yorumlar
SD Hafıza Kartı 
(8 MB - 2 GB)

• Hareketli görüntü kaydederken SD Hız Sınıfında¢2 “6. Sınıf” 
veya üzeri bir kart kullanın.

• SDHC Hafıza Kartları ve SDXC Hafıza Kartları sadece uyumlu 
cihazlarda kullanılabilir.

• SDXC Hafıza Kartı kullanırken bilgisayar ve diğer cihazın 
uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

• Soldaki kartların çalıştığı Panasonic kartlarla onaylanmıştır.

SDHC Hafıza Kartı
(4 GB - 32 GB)

SDXC Hafıza Kartı
(48 GB, 64 GB)

örn.:

5
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Hazırlık
• Erişim sırasında (görüntü yazma, okuma, silme, biçimlendirme vs.), fotoğraf makinesini 
kapatmayın, bataryayı, kartı veya AC adaptörü (ürünle birlikte verilen) çıkarmayın. Ayrıca, 
cihazı titreşim, darbe veya statik elektriğe maruz bırakmayın.
Kart veya karttaki veri zarar görebilir ve cihaz normal şekilde çalışmayabilir.
Titreşim, darbe veya statik elektrik nedeniyle işlem yapılamazsa tekrar yapın.

• Yazma koruma anahtarı A mevcuttur. (Bu anahtar [LOCK] konumuna getirildiğinde veri 
yazma, silme veya biçimlendirme işlemleri yapılamaz. Anahtar ilk konumuna 
getirildiğinde bu işlemler tekrar yapılabilir.)

• Elektromanyetik dalgalar, statik elektrik veya fotoğraf makinesinin ya da kartın 
bozulması nedeniyle dâhili hafıza veya karttaki veriler zarar görebilir. Önemli verilerinizi 
bilgisayara vs. kaydetmenizi öneririz.

• Kartı bilgisayarda veya diğer cihazlarda biçimlendirmeyin. Kartın düzgün şekilde çalışması için 
sadece fotoğraf makinesinde biçimlendirin. (P45)

• Yutma ihtimaline karşı hafıza kartını çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
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Hazırlık
∫ Kaydedilebilir fotoğraf sayısı ve mevcut kayıt süresinin görüntülenmesi ile ilgili 
önemli notlar

∫ Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
• 100.000’den fazla fotoğraf varsa [i99999] görüntülenir.

∫ Kullanılabilir kayıt süresi (hareketli görüntü kaydederken)
• “h” saatin, “m” dakikanın ve “s” saniyenin kısaltmasıdır.

• Kayıt süresi kaydedilmiş tüm hareketli görüntülerin toplam süresidir.
• Maksimum 15 dakika kesintisiz hareketli görüntü kaydı yapılabilir. Ayrıca 2 GB’den fazla kesintisiz 

kayıt yapılamaz.
Kalan kesintisiz kayıt süresi ekrana gelir.

Kaydedilebilir yaklaşık fotoğraf sayısı ve mevcut kayıt süresi

• 4 tuşuna basarak ekranı (kaydedilebilir fotoğraf 
sayısı, kullanılabilir kayıt süresi vs.) değiştirin. (P52)

• Kaydedilebilir fotoğraf sayısı ve kullanılabilir kayıt 
süresi yaklaşık değerlerdir.
(Bunlar kayıt koşullarına ve kart tipine bağlı olarak 
değişebilir.)

Kaydedilebilir 
fotoğraf sayısı

Kullanılabilir kayıt 
süresi

Fotoğraf boyutu Dâhili hafıza
(Yaklaşık 80 MB) 8 GB 32 GB 64 GB

16M (4:3) 8 830 3300 6700
3M (4:3) 80 7900 32000 64000

0,3M (4:3) 350 34200 141000 245000

Kayıt Kalitesi 
Ayarı

Dâhili hafıza
(Yaklaşık 80 MB)

8 GB 32 GB 64 GB

HD j 35m00s 2h20m00s 4h50m00s

VGA j 1h20m00s 5h50m00s 12h00m00s

QVGA 2m00s 4h10m00s 17h20m00s 35h40m00s

5 R1m10s
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Hazırlık
Tarih/Saat Ayarı (Saat Ayarı)
• Fotoğraf makinesi saat ayarı yapılmış halde gelmez.

1 Fotoğraf makinesinin [ON/OFF] tuşuna 
basın.
• Dil seçim ekranı görüntülenmezse 4. adıma geçin.

2 [MENU/SET] üzerine basın.

3 Dil seçmek için 3/4 tuşuna ve [MENU/SET] üzerine basın.

4 [MENU/SET] üzerine basın.

5 Yıl, ay, gün, saat, dakika, görüntü sırası 
veya saat formatını seçmek için 2/1 tuşuna 
ve ayarlamak için 3/4 tuşuna basın.
A: Bulunduğunuz bölgedeki saat
B: Gideceğiniz yerdeki saat
• [ ] üzerine basarak saati ayarlamadan iptal 

edebilirsiniz.

6 Ayarlamak için [MENU/SET] üzerine basın.

7 [MENU/SET] üzerine basın.

Please set the clock
Clock Set

Cancel Select Set

D.M.Y 24hrs

Clock Set

201510 : 00 DEC1 ..
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Hazırlık
[Ayarlar] menüsünde [Saat ayarı] seçin ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın. (P38)
• Saat, 5 ve 6. adımlarda gösterildiği gibi sıfırlanabilir.
• Saat ayarı, batarya olmadan, dahili saat pili kullanılarak bile yaklaşık 7 gün saklanabilir.

(Dâhili bataryayı şarj etmek için şarj olmuş bataryayı cihazda 2 saat bırakın.)

• Saat ayarlanmazsa fotoğraflarınızı fotoğraf stüdyosunda bastırırken veya [Tarih ekle] ile tarih 
eklediğinizde fotoğraflarınıza doğru tarih eklenmez.

Saat ayarının değiştirilmesi
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Hazırlık
Güzel fotoğraf çekmenin püf noktaları

Fotoğraf makinesini iki elinizle nazikçe tutun, kollarınızı yanınızda sabit bir 
şekilde tutun ve bacaklarınızı biraz ayırın.
• Makineyi takılan askıdan tutarak sallamayın veya sert bir şekilde çekmeyin. Askı kopabilir.
• Deklanşöre basarken fotoğraf makinesini hareket ettirmemeye özen gösterin.
• Parmaklarınızın flaş, AF yardım lambası, mikrofon, hoparlör ve objektifin vs. önüne gelmemesine 

özen gösterin.

Titreşim uyarısı [ ] belirince, [Optik sabitlm] (P84), tripod ya da otomatik zamanlayıcı (P59) 
kullanın.
• Enstantane özellikle aşağıdaki durumlarda düşük olacaktır. Deklanşöre bastığınız andan fotoğraf 

ekranda görünene kadar fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin.
– [Y.senk./kr.göz]
– [Gece portre]/[Gece manzara]/[Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

Askıyı bileğinize geçirin ve fotoğraf makinesini dikkatli bir şekilde tutun

A Flaş
B AF yardım lambası
C Mikrofon

D Hoparlör
E Askı

Titreşimin (fotoğraf makinesinin sarsılması) önlenmesi
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Temel
Kayıt Modu Seçimi

∫ Kayıt Modu Listesi

• Mod, Oynatma Modundan Kayıt Moduna geçtiğinde, önceden ayarlanmış Kayıt Modu ayarlanır.

1 [MODE] üzerine basın.

2 Modunu seçmek için 3/4/2/1 tuşuna 
basın.

3 [MENU/SET] üzerine basın.

¦ Akıllı Oto Modu (P26)
Hedefler fotoğraf makinesinin otomatik olarak seçtiği ayarlar kullanılarak kaydedilir.

! Normal Fotoğraf Modu (P30)
Hedefler sizin ayarlarınız kullanılarak kaydedilir.
Yaratıcı Kontrol Modu (P61)
Görüntü efektine bakarak kaydedin.
Panoramik Çekim Modu (P67)
Bu mod panoramik fotoğraf çekmenizi sağlar.

Û Çekim Modu (P70)
Bu mod, çektiğiniz fotoğrafa uygun sahne modu seçmenizi sağlar.

Rec Mode

Normal Picture

Cancel Select Set
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Temel
Otomatik fonksiyon kullanarak fotoğraf çekme 
(Akıllı Oto Modu)

Kayıt modu: 

Fotoğraf makinesi hedefe ve kayıt koşullarına göre en uygun ayarları yapar, bu nedenle 
fotoğraf çekmeye yeni başlamış kişilere ya da ayarları fotoğraf makinesine bırakıp kolayca 
fotoğraf çekmek isteyenlere bu modu öneririz.
• Aşağıdaki fonksiyonlar otomatik olarak etkinleşir.
– Sahne Algılama
– Fon Işık Dengesi
– Akıllı ISO hassasiyet kontrolü
– Oto Beyaz Dengesi
– Yüz Algılama
– [A. pozlama]
– [I.zoom]
– [AF yardm ışığı]
– [Kır.göz gidr]
– [Optik sabitlm]
– [Sürekli AF]

1 [MODE] üzerine basın.

2 [Akıllı oto] modunu seçmek için 3/4/2/1 
tuşuna ve [MENU/SET] üzerine basın.
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Temel
3 Odaklanmak için deklanşöre yarım basın.
• Hedefe odaklanıldığında odak göstergesi A (yeşil) 

yanar.
• Yüz Algılama fonksiyonu kullanılırken AF alanı B 

hedefin yüzünün etrafında görüntülenir. Diğer 
durumlarda, hedef üzerinde odaklanılan noktada 
görüntülenir.

• Minimal mesafe (hedefe ne kadar yakın olabileceğiniz) 
zum faktörüne göre değişecektir. Lütfen ekrandaki kayıt 
aralığı göstergesini kontrol edin. (P31)

4 Deklanşöre tam basın (ileriye doğru itin) ve 
fotoğrafı çekin.

A

B
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Temel
Fotoğraf makinesi en uygun sahneyi belirlediğinde, sahne ikonu 2 saniye mavi görüntülenir ve 
ardından normal rengi kırmızıya döner.

Fotoğraf çekerken

• Bu sahnelerden hiçbiri uygun değilse [¦] ayarlanır ve standart ayarlar yapılır.
• [ ] ya da [ ] seçildiğinde, fotoğraf makinesi otomatik olarak bir kişinin yüzünü algılar ve odağı ve 

pozlamayı ayarlar. (Yüz Algılama)
• Aşağıdaki gibi koşullara bağlı olarak aynı hedef için farklı bir sahne belirlenebilir.
– Hedef koşulları: Yüzün aydınlık ya da karanlık olması, Hedefin boyutu, Hedefin rengi, Hedefin 

uzaklığı, Hedefin kontrastı, Hedefin hareket etmesi
– Kayıt koşulları: Gün batımı, Güneşin doğuşu, Parlaklık oranı düşük koşullar, Fotoğraf makinesinin 

sarsılması, Zum kullanımı
• [¦], hareketli görüntü kaydederken kayıt için kullanılır. Sahne Algılama fonksiyonu çalışmaz.

Fon ışığı olduğunda hedef karanlık görünür ve fotoğraf makinesi fotoğrafın parlaklığını 
arttırarak otomatik olarak düzeltmeye çalışır.
Akıllı Oto Modunda, fon ışık dengesi otomatik olarak çalışır.
(Arkadan aydınlatma koşullarına bağlı olarak arkadan aydınlatma düzgün bir şekilde tespit 
edilmeyebilir.)

Sahne algılama

[i-Portre] [i-Manzara]

[i-Makro] [i-Gece portre]¢

[i-Gece manzara] [i-Gün batımı]

¢ Sadece flaş [ ] olarak ayarlandığında görüntülenir.

Fon Işık Dengesi
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Temel
Aşağıdaki menüler ayarlanabilir.

• Menü ayar yöntemi için, bkz. P38.
¢ Ayarlar diğer Kayıt Modlarından farklı olabilir.

• [ ] seçildiğinde hedefin türüne ve parlaklığa göre [ ], [ ], [ ] ya da [ ] ayarlanır.
• [ ], [ ] ayarlandığında [Kır.göz gidr] etkinleşir.
• [ ] ya da [ ] ayarında enstantane değeri düşecektir.

Ayarların değiştirilmesi

Menü Öğe

[Kayıt] [Resim boyutu]¢/[Seri çekim]¢/[Kendini Çekme]

[Harekt. görüntü] [Kyt kalitesi]

[Ayarlar]

[Çevrimiçi Kılavuz]/[Saat ayarı]/[Dünya saati]/[Uçak Modu]/[Bip sesi]/
[Dil]
• Yukarıda belirtilenlerin dışındaki menü öğeleri görüntülenmez, 

ancak diğer Kayıt Modlarında ayarlanabilirler.

[Wi-Fi] [Yeni Bağlantı]/[Geçmiş Bağlantı]/[Favori Bağlantı]/[Wi-Fi Kurulumu]

Flaş hakkında (P55)
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Temel
Sık kullandığınız ayarlarla fotoğraf çekme 
(Normal Fotoğraf Modu)

Kayıt modu: 

Fotoğraf makinesi hedefin parlaklığına göre enstantane ve açıklık değerini otomatik olarak 
ayarlar.
[Kayıt] menüsünde çeşitli ayarları değiştirerek daha özgür bir şekilde fotoğraf çekebilirsiniz.

1 [MODE] üzerine basın.

2 [Normal resim] modunu seçmek için 
3/4/2/1 tuşuna ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

3 AF alanını odaklanmak istediğiniz noktaya yönlendirin.

4 Odaklanmak için deklanşöre yarım basın.
A ISO hassasiyeti
B Açıklık değeri
C Obtüratör hızı
• Doğru pozlama yapılmazsa açıklık değeri ve enstantane 

kırmızı görüntülenir.
(Flaş kullanırken hariç)

5 Deklanşöre tam basın (ileriye doğru itin) ve 
fotoğrafı çekin.

1/601/601/60F3.1F3.1F3.110000100

A B C
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Temel
Odaklama

AF alanını hedefe yönlendirin ve deklanşöre 
yarım basın.

• Bazı zumla büyütme ayarlarında ve karanlık ortamlarda AF alanı daha büyük görünebilir.

∫ Odak aralığı hakkında
Zum yaparken odak aralığı görüntülenir.
• Deklanşöre yarım basıldığında odaklanmazsa odak aralığı kırmızı 

görüntülenir.

Odak aralığı zum konumuna bağlı olarak kademeli olarak değişebilir.
Örn.: Akıllı Oto Modda odak aralığı

Odak Hedefe odaklanıldığında Hedefe odaklanılmadığında

Odaklama işareti A Açık Yanıp söner

AF alanı B Beyaz > Yeşil Beyaz > ırmızı

Ses 2 kez bip sesi çalar 4 kez bip sesi çalar

1/601/601/60F3.1F3.1F3.110000100

A

B

1.0XW T
0.03m - ∞

T

W
3 cm

1.5 m
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Temel
∫ Hedef odak alanında değilken (örn. çekmek istediğiniz fotoğrafın kompozisyonunun 
merkezinde değilse)

1 AF alanını hedefe yönlendirin ve ardından 
odak ve pozlamayı ayarlamak için deklanşöre 
yarım basın.

2 Fotoğrafın kompozisyonunu oluşturmak için 
fotoğraf makinesini hareket ettirirken 
deklanşöre yarım basılı tutun.

• Deklanşöre tam basmadan önce 1 adımda belirtilen işlemleri tekrar tekrar deneyebilirsiniz.

∫ Odaklanmanın zor olduğu hedef ve kayıt koşulları
• Hızlı hareket eden, aşırı parlak veya kontrastsız hedefler
• Pencerenin arkasındaki veya parlak nesnelerin yakınındaki hedefleri kaydederken
• Karanlık bir ortamda kayıt yaparken veya titreşim oluştuğunda
• Fotoğraf makinesi hedefe çok yakın olduğunda veya uzak ve yakındaki hedefleri çekerken
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Temel
Hareketli görüntü kaydederken

Uygulanabilir modlar: 

Bu cihaz QuickTime Motion JPEG formatında hareketli görüntü kaydedebilir.

A Kullanılabilir kayıt süresi
B Kayıt süresi
• Her Kayıt Moduna uygun hareketli görüntü kaydedebilirsiniz.
• Hareketli görüntü tuşuna bastıktan sonra hemen parmağınızı 

tuştan çekin.
• Hareketli görüntü kaydederken kayıt durumu göstergesi 

(kırmızı) C yanıp söner.
• [Kyt kalitesi] ayarı için bkz. P86.

2 Hareketli görüntü tuşuna tekrar basarak kaydı 
durdurun.

1 Hareketli görüntü tuşuna basarak kayda başlayın.

R 1m07sR 1m07sR 1m07s

3s3s3s

A C

B
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• Kart tipine bağlı olarak, hareketli görüntü kaydından sonra kart erişim göstergesi bir anlığına ekrana 
gelebilir. Bu bir arıza değildir.

• Ekran bir anlığına kararabilir ya da statik elektrik veya elektromanyetik dalgalar nedeniyle kayıt 
parazitli olabilir.

• Fotoğraf ve hareketli görüntülerin en-boy oranı ayarı aynı olsa bile, hareketli görüntü kaydının 
başlangıcında görüş açısı değişebilir.
[Video Kayıt alanı] (P43) [ON] olarak ayarlandığında, hareketli görüntü kaydı sırasında görüş açısı 
ekrana gelir.

• Hareketli görüntü kaydederken zumlama ile ilgili notlar
– Ekstra Optik Zum veya Akıllı Zum kullanıyorsanız hareketli görüntü kaydına başladığınızda veya 

kaydı bitirdiğinizde görüş açısı büyük ölçüde değişebilir.
– Hareketli görüntü kaydederken zum vs. işlemi yaparsanız işlem sesi kaydedilebilir.
– Hareketli görüntü kaydederken zum hızı normalden yavaş olur.
– Hareketli görüntü kaydederken zum yapıldığında görüntünün odaklanması zaman alabilir.

• Fotoğraf makinesi hareketli görüntü kaydederken odak ve objektif açıklığını otomatik olarak 
ayarladığı için işlem sesini kaydedebilir.

• Hareketli görüntüler aşağıdaki durumlarda kaydedilemez.
– [Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi] (Yaratıcı Kontrol Modu)

• Bazı çekim modlarında aşağıdaki kategorilerde kaydedilir. Aşağıdaki listede yer almayanlar için her 
sahneye uygun hareketli görüntü kaydı yapılır.

Seçilen çekim modu Hareketli görüntü kaydı sırasında çekim modu
[Bebek1]/[Bebek2] Portre Modu
[Gece portre]/[Gece manzara]/[Yıldızlı gökyz] Düşük ışık modu
[Spor]/[HDR]/[Evcil hayvan] Normal hareketli görüntü
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Oynatma

1 [(] tuşuna basın.

∫ Hareketli Görüntü Oynatma
Hareketli Görüntü ikonu ([ ] gibi) olan bir resim 
seçmek için 2/1 tuşuna ve oynatmak için 3 tuşuna 
basın.
C Hareketli görüntü ikonu
D Hareketli görüntü kayıt süresi
• Oynatma işlemi başladıktan sonra, geçen oynatma süresi 

ekranda gösterilir.
Örneğin, 8 dakika ve 30 saniye [08m30s] olarak gösterilir.

• Hareketli Görüntü Oynatma sırasında yapılan işlemler

¢ 1/2 tuşuna tekrar basarsanız ileri alma/geri alma hızı artar.
– Zum tuşuyla sesi ayarlayabilirsiniz.

2 Fotoğrafları seçmek için 2/1 tuşuna basın.
A Dosya numarası
B Fotoğraf numarası
• 2/1 tuşuna basılı tutarsanız fotoğrafları sırayla 

görüntüleyebilirsiniz.
• Görüntüleme durumuna bağlı olarak fotoğrafı ileri/geri 

alma hızı değişir.

3 Oynat/Duraklat

[MENU/SET] Dur

2
Geri alma¢/
Kare-kare geri alma 
(duraklatıldığında)

1
İleri alma¢/
Kare-kare ileri alma 
(duraklatıldığında)

100-0001100-0001100-0001 1/51/5

A B

03s03s03s

C D
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• Bu fotoğraf makinesi JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” 
tarafından belirlenen DCF standardı “Design rule for Camera File system” ve Exif standardına 
“Exchangeable Image File Format” uygundur. DCF standardına uygun olmayan dosyalar 
oynatılamaz.

• Fotoğraf makinesiyle kaydedilen veya düzenlenen fotoğraflar diğer aygıtlarda düzgün 
oynatılamayabilir ve uygulanan efektler görüntülenemeyebilir.
Ayrıca diğer aygıtlarda kaydedilen görüntüler bu fotoğraf makinesinde oynatılamayabilir ve bu 
görüntülerde fotoğraf makinesinin fonksiyonları kullanılamayabilir.

• Objektif çerçevesi Kayıt Modundan Oynatma Moduna geçtikten yaklaşık 15 saniye sonra geri çekilir.
Objektif çerçevesi geri çekilirken fotoğraf makinesini çalıştıramayabilirsiniz.

• Bu fotoğraf makinesinde oynatılabilen dosya formatı QuickTime Motion JPEG’dir.
• Oynatma sırasında cihazın hoparlörünü engellememeye özen gösterin.

Zum düğmesini [L] (W) konumuna getirin.
1 ekran>12 ekran>30 ekran>Takvim ekranı göstergesi
A Seçilen fotoğrafın numarası ve toplam kayıtlı fotoğraf sayısı
• Önceki ekrana dönmek için zum düğmesini [Z] (T) konumuna 

getirin.
• İçinde [ ] olan fotoğraflar görüntülenemez.

∫ Normal oynatmaya dönmek için
Fotoğraf seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

Çoklu Ekran Görüntüleme (Çoklu Görüntüleme)

Görüntüleme Sırasında Zum Kullanımı

Zum düğmesini [Z] (T) konumuna getirin.
1k>2k>4k>8k>16k
• Fotoğrafı büyüttükten sonra zum düğmesini [L] (W) konumuna 

getirdiğinizde, büyütme oranı azalır.
• Büyütme oranını değiştirirken yaklaşık 2 saniye zum konumu 

göstergesi B görünür ve 3/4/2/1 tuşuna basılarak büyütülen 
bölümün konumu değiştirilebilir.

• Fotoğraf büyütme oranı arttıkça, kalite bozulma oranı da artar.

1/26

A

2X2X2X

B
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Fotoğrafların Silinmesi
Silinen fotoğraflar geri alınamaz.
• Dâhili hafızadan veya karttan görüntülenen fotoğraflar silinecektir.
• DCF standardında olmayan veya korumalı olan fotoğraflar silinemez.

Silinecek fotoğrafı seçip [ ] üzerine basın.
• Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçilerek fotoğraf silinir.

• Silme işlemi sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın.
• Silinecek fotoğraf sayısına göre silme işlemi biraz uzun sürebilir.

Tek bir fotoğrafı silmek için

Çoklu fotoğraf (maksimum 50) ya da bütün fotoğrafları silmek için

1 [ ] üzerine basyn.

2 3/4 tuşuna basarak [Çoklu sil] veya 
[Tümünü sil] seçin ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.
• [Tümünü sil] > Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçilerek fotoğraf silinir.

3 ([Çoklu sil] seçili iken) 
Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve 
ardından [MENU/SET] üzerine basın. (Bu 
adımı tekrarlayın.)
• Seçilen fotoğraflarda [ ] görünür.

[MENU/SET] üzerine tekrar basıldığında ayar iptal edilir.

4 ([Çoklu sil] seçili iken)
[Yapildi] seçmek için 2 tuşuna ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.
• Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçilerek fotoğraf silinir.

Q.MENU

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Menü Ayarı

Fotoğraf makinesi, fotoğraf çekme ve istediğiniz gibi görüntüleme ayarlarını seçmenizi ve 
fotoğraf makinesini kolayca kullanıp daha çok eğlenmenizi sağlayan menülerle birlikte gelir.
Özellikle, [Ayarlar] menüsü fotoğraf makinesinin saati ve gücüyle ilgili bazı önemli ayarlar içerir.
Fotoğraf makinesini kullanmadan önce bu menü ayarlarını kontrol edin.

• Ekranı döndürüp fotoğraf makinesini Kendini Çekme Moduna ayarlarsanız menü ekranı görünmez.

Örnek: [Kayıt] menüsünde, [Ø] ([1-Alan]) olan [AF modu] ayarını [š] ([Yüz algılama]) olarak 
değiştirin.

1 [MENU/SET] üzerine basın.

Menü öğeleri ayarı

2 Menü seçmek için 3/4/2/1 ve ardından 
[MENU/SET] tuşuna basın.

Menü Ayarların tanımı
[Kayıt] (P75)
(Sadece Kayıt Modu)

Bu menü kaydettiğiniz fotoğrafların Rengini, Hassasiyeini veya 
piksel sayısını vs. ayarlamanızı sağlar.

[Harekt. görüntü] (P86)
(Sadece Kayıt Modu)

Bu menü, kayıt kalitesi gibi hareketli görüntü ayarlarını 
değiştirmenizi sağlar.

[Oynatma] (P93)
(Sadece Görüntüleme 
Modu)

Bu menü çekilen fotoğraflarda değişiklik yapabilmenizi sağlar. 
Örneğin, çekilen fotoğrafları korumaya alabilir veya kırpabilirsiniz.

[Ayarlar] (P41) Bu menü fotoğraf makinesini daha kolay kullanmanızı sağlayan 
saat, bip sesi ve diğer ayarları yapmanızı sağlar.

[Wi-Fi] (P99) Bu menü, Wi-Fi ağına bağlanmak veya Wi-Fi fonksiyonunu 
kullanmak için gerekli ayarları yapmanızı sağlar.

Cancel Select Set

Motion
PictureRec

Setup Wi-Fi

Menu
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∫ Menüyü kapatın
Kayıt/oynatma ekranı görüntülenene kadar art arda [ ] 
tuşuna basın.
• Görüntü kaydederken deklanşöre yarım basarak da menüyü 

kapatabilirsiniz.

• Teknik özellikler nedeniyle fotoğraf makinesinde kullanılan modlara ve menü ayarlarına bağlı olarak 
ayarlanamayan veya kullanılamayan fonksiyonlar vardır.

3 Menü öğesini seçmek için 3/4 ve ardından 
[MENU/SET] tuşuna basın.
A Menü ekranı sayfası
• En alta ulaştığınızda sonraki sayfaya geçer.

(Zum düğmesi çevrilerek de değiştirilir)

4 Ayarı seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.
• Menü öğesine bağlı olarak, ayarı görüntülenmeyebilir 

veya farklı şekilde ekrana gelebilir.

Cancel Select Set

AF Mode

AUTO
AWB

1/4Rec

White Balance

Sensitivity

Picture Size

Select auto  focus  mode

A

Cancel Select Set

AF Mode

Face Detection
Focus detected
person’s face

Q.MENU
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Hızlı menüyü kullanarak bazı menü ayarları kolayca bulunabilir.
• Hızlı Menü kullanılarak ayarlanabilen özellikler fotoğraf makinesinin modu veya görüntü stili ile 

belirlenir.

Hızlı menü kullanımı

1 Kayıt yaparken [Q.MENU] üzerine basın.

2 Menü öğesi ve ayarı seçmek için 
3/4/2/1 tuşuna ve ardından menüyü 
kapatmak için [MENU/SET] üzerine basın.

Q.MENU
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Ayar Menüsü ile ilgili önemli notlar

[Ayarlar] menüsü ayarlarının seçimiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P38.

• [Saat ayarı], [Ekonomi] ve [Oto izleme] önemli öğelerdir. 
Bunları kullanmadan önce ayarlarını kontrol edin.

• Akıllı Oto Modunda, sadece [Çevrimiçi Kılavuz], [Saat ayarı], [Dünya saati], [Uçak Modu], [Bip sesi], 
[Dil] ayarlanabilir.

• Ayrıntılı bilg için bkz. P22.

• Yaz saati [ ] kullanıyorsanız 3 tuşuna basın. (Saat 1 saat ileri alınır.)
Normal saate dönmek için 3 tuşuna bir kez daha basın.

• Ekranda gösterilen yerler arasında gideceğiniz yeri bulamazsanız bulunduğunuz yerle arasındaki 
saat farkını girerek ayarlayın.

 [Çevrimiçi 
Kılavuz]

[URL görüntüleme]/[USB bağlantısı]/[Kare Kod görüntüleme]

U [Saat ayarı] Tarih/saati ayarlayın

 [Dünya saati]

Bulunduğunuz ve gideceğiniz yerdeki saati ayarlayın.
Gideceğiniz yerlerdeki yerel saati görüntüleyebilir ve çektiğiniz 
fotoğraflara kaydedebilirsiniz.

Bölge seçmek için [Varış nok.] veya [Ev] seçtikten sonra 2/1 
tuşuna ve ayarlamak için [MENU/SET] tuşuna basın.
• Satın aldıktan sonra ilk olarak [Ev] ayarını yapın.

[Ev] ayarı yapıldıktan sonra [Varış nok.] ayarlanabilir.

“ [Varış nok.]:
Gideceğiniz yer
A Gideceğiniz yerin mevcut saati
B Bulunduğunuz yerle arasındaki saat 

farkı

– [Ev]:
Bulunduğunuz yer
C Mevcut saat
D GMT (Greenwich Standart Saati) ile 

arasındaki saat farkı

Cancel Select Set

10:00
Tokyo
Seoul

19:00

+ 9:00

A

B

Cancel Select Set

10:00

GMT+ 0:00

London
Casablanca

C

D
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• Bazı nesneler ekranda gerçektekinden farklı görünebilir. Ancak, bu kaydedilen fotoğrafları etkilemez.
• [Monitör Parlaklığı] [Yüksek açı] olarak ayarlandığında, [Parlaklık] ve [Kontrast · Doygunluk] 

ayarlanamaz.

 [Uçak Modu]

Wi-Fi ayarlarını kısıtlar.

[ON]:
Wi-Fi fonksiyonları kullanılamaz.
[OFF]

• Fotoğraf makinesini uçağa, hastaneye vb. götürürseniz [Uçak Modu] 
modunu [ON] olarak ayarlayın ve kapatın, çünkü fotoğraf makinesinin 
yaydığı elektromanyetik dalgalar cihazları ve sistemleri etkileyebilir.

r [Bip sesi]
Bu, bip ve deklanşör sesini ayarlamanızı sağlar.

[t] ([Düşük])/[u] ([Yüksek])/[s] ([Kapalı])

 [Monitör ekranı]

Ekranın parlaklığı, rengi veya kırmızı ya da mavi tonu ayarlanır.

[Parlaklık]:
Parlaklığı ayarlayın.
[Kontrast · Doygunluk]:
Kontrastı veya renklerin netliğini ayarlayın.
[Kırmızı ton]:
Kırmızı tonu ayarlayın.
[Mavi ton]:
Mavi tonu ayarlayın.

1 3/4 tuşuna basarak ayarları seçin ve 2/1 tuşuyla ayarlayın.
2 Ayarlamak için [MENU/SET] üzerine basın.
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• Fotoğraf makinesini kapattığınızda veya [Oto kapanma] etkinleştiğinde [Yüksek açı] ayarı da iptal 
edilir.

• Ekranda görüntülenen fotoğrafların parlaklık oranı artar, bu nedenle bazı hedefler gerçektekinden 
farklı görünebilir. Ancak, bu kaydedilen fotoğrafları etkilemez.

• [Monitör Parlaklığı] ayarlanırsa kullanım süresi kısalır.

• Hareketli görüntü kayıt alanı göstergesi tahminidir.
• Tele objektifle zumlarken resim boyutu ayarına bağlı olarak kayıt alanı göstergesi yok olabilir.
• Bu aşağıdaki durumda [OFF] olarak ayarlıdır.
– Akıllı Oto Modu

 
[Monitör Parlaklığı]

Bu menü ayarları aydınlık yerlerde veya fotoğraf makinesini başınızın 
üzerinde tutarken ekranı kolayca görmenizi sağlar.

[„] ([Oto Parlak Monitör])¢:
Fotoğraf makinesinin çevresindeki parlaklık oranına bağlı olarak 
parlaklık otomatik olarak ayarlanır.
[…] ([Power Monitör]):
Açık alanda fotoğraf çekerken ekran daha aydınlık olur ve daha kolay 
görülebilir.
[Å] ([Yüksek açı])¢:
Fotoğraf makinesi başınızın üzerindeyken fotoğraf çektiğinizde ekran 
daha kolay görülebilir.
[OFF]

¢ Sadece Kayıt Modu ayarlandığında ayarlanabilir.

 [Video Kayıt 
alanı]

Hareketli görüntü kaydı için görüş açısı kontrol edilebilir.

[ON]/[OFF]
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• Aşağıdaki durumlarda [Oto kapanma] [5MIN.] olarak ayarlıdır.
– Akıllı Oto Modu

• Aşağıdaki durumlarda [Oto kapanma] modu çalışmaz.
– Bilgisayara ya da yazıcıya bağlıyken
– Hareketli görüntü kaydedip oynatırken
– Slayt Gösterisi yaparken
– Panoramik görüntüleme sırasında (duraklatırken)
– Wi-Fi bağlantısı kullanırken

• Aşağıdaki durumda ayardan bağımsız olarak [Oto izleme] etkinleşir.
– [Seri çekim] kullanırken.

• Bu aşağıdaki durumda [2SEC] olarak ayarlıdır.
– Akıllı Oto Modu

• Hareketli görüntü kaydederken [Oto izleme] çalışmaz.

q [Ekonomi]

Fotoğraf makinesi ayarlanan süre içinde kullanılmazsa otomatik olarak 
kapanır.
Ayrıca, batarya ömrü ekran karartılarak da korunabilir.

p [Oto kapanma]:
Fotoğraf makinesi ayarlanan süre içinde kullanılmazsa otomatik olarak 
kapanır.

[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]

 [Monitör Güç Tasarrufu]:
Ekran parlaklığı azaltılabilir.

[ON]/[OFF]

o [Oto izleme]

Fotoğraf çektikten sonra görüntüleme süresini ayarlayın.

[1SEC]

[2SEC]

[HOLD]:
Tuşlardan birine basılana kadar fotoğraflar görüntülenir.

[OFF]

 [Pozlama telafisi 
sıfırlm.]

Fotoğraf makinesini kapattığınızda veya Kayıt Moduna geçtiğinizde 
pozlama değeri [0 EV] olarak ayarlanır.

[ON]/[OFF]

ECO
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• Kurulum ayarları sıfırlandığında, aşağıdaki ayarlar da sıfırlanır.
– Çekim Modunda [Bebek1]/[Bebek2] ve [Evcil hayvan] için doğum günü ayarları.

• Klasör numarası ve saat ayarı değişmez.

• Fotoğraf makinesindeki kişisel bilgilerinizin kötüye kullanılmasını önlemek için fotoğraf makinenizi 
satarken veya atarken cihazınızı daima sıfırlayın.

• Fotoğraf makinenizi tamire gönderirken kişisel bilgilerinizi kopyaladıktan sonra cihazınızı daima 
sıfırlayın.

• AV kablosu (isteğe bağlı) bağlıyken çalışır.

• Cihazın yazılımıyla ilgili bilgi görüntülemek için versiyon görüntüleme ekranında [MENU/SET] 
üzerine basın.

• Biçimlendirme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın.
• Kart takılmışsa sadece kart biçimlendirilir. Dâhili hafızayı biçimlendirmek için kartı çıkarın.
• Kart bilgisayarda veya başka bir cihazda biçimlendirilmişse, fotoğraf makinesinde tekrar 

biçimlendirin.
• Dâhili hafızanın biçimlendirilmesi karttan daha uzun sürebilir.
• Kart biçimlendirilemezse lütfen Panasonic ile temasa geçmeden önce başka bir kart deneyin.

• Yanlışlıkla farklı bir dil ayarlarsanız istediğiniz dili ayarlamak için menu ikonlarından [~] seçin.

w [Sıfırlama] Kayıt veya kurulum ayarları fabrika ayarlarına döner.

[Wi-Fi Ayarı Sıfırla]
[Wi-Fi] menüsündeki bütün ayarları fabrika ayarlarına geri döndürün.

| [TV Bağlantısı]

Her ülkenin renkli televizyon sistemine veya TV tipine uygun şekilde 
ayarlayın.
[|] ([Video Çıkışı]):

[NTSC]:
Video çıkışı NTSC sistemine ayarlanır.
[PAL]:
Video çıkışı PAL sistemine ayarlanır.

[ ] ([Ekran oranı]):
[W]:
16:9 ekran formatında TV’ye bağlarken.
[X]:
4:3 ekran formatında TV’ye bağlarken.

 [Versiyon göst.] Fotoğraf makinesinin yazılım sürümü kontrol edilebilir.

 [Formatlama]
Dâhili hafıza ya da kart biçimlendirilir.
Biçimlendirme işlemi bütün verileri geri alınamayacak şekilde 
siler, bu nedenle biçimlendirmeden önce verilerinizi kontrol edin.

~ [Dil] Ekran dilini ayarlar.
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Kendi Fotoğrafınızı Çekme ([Kendini Çekme])

Uygulanabilir modlar: 

Ekranı döndürürseniz Kendini Çekme Modu etkinleşir.
Ekrana bakarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.
• [Kayıt] menüsünde [Kendini Çekme] (P85) [OFF] olarak ayarlandığında, ekranı döndürseniz bile 

fotoğraf makinesi Kendini Çekme Moduna ayarlanmaz. (Satın alındığında [ON] olarak ayarlıdır.)

Kendini Çekme Modunda...
• Kompozisyona karar vermek daha kolaydır, çünkü ekrana 

bakılarak kayıt yapılır.
• Yumuşak ten efekti kullanmak hedefin yüzünün daha parlak 

ve ten renginin daha yumuşak görünmesini sağlar.
• Kaydedilecek fotoğraf sayısı artırılarak bir defada farklı 

pozlarda ve farklı yüz ifadeleriyle fotoğraf çekilebilir.
• Kendini Çekme Modu kayıt ayarları haricindeki ilgili Kayıt 

Modu ayarları korunur (P48).
• Oynatma Modunda, kamera sadece Kendini Çekme Modunda çekilen fotoğrafları görüntüleyecek 
şekilde ayarlanabilir. ([Kategori seçimi]) (P90)

1 Ekranı şekilde gösterildiği gibi 
döndürün.
• Ekranı döndürdüğünüzde ekrandaki görüntü 

aynada yansır gibi görünür.
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Kayıt
2 Yumuşak ten efekti, çekilecek fotoğraf sayısı ve 
diğer detayları ayarlamak için [MENU/SET] tuşuna 
basın. (P48)
• Ekrana bakarak cihazın arkasındaki tuşlara basın. Yanlış 

tuşlara basmamaya ve fotoğraf makinesini düşürmemeye 
özen gösterin.

• 3/4 tuşuna basarak ayarı seçin, 2/1 tuşuna basarak opsiyonu seçin ve [MENU/SET] 
tuşuna basın.

3 Ekrana bakarak pozunuzu verin.
• Yüz Algılama fonksiyonu kullanılırken AF alanı hedefin yüzünün etrafında görüntülenir.

(Mevcut Kayıt Modunda [AF modu] [š] özelliği kullanılamazsa her Kayıt Modunda mevcut 
olan bir odak ayarı kullanılır.)

4 Hedefe odaklanmak için deklanşöre yarım basın ve 
fotoğraf çekmek için tam basın.
• Kayıt yaparken objektife bakın.
• Geri sayım başlar ve bittiğinde kayıt yapılır.

Kayıt için birden fazla fotoğraf ayarlanırsa ayarlanan sayıya 
kadar kayıt devam eder.

• Flaş ışığına ve AF Yardım Lambasına direkt olarak bakmamaya özen gösterin.
• Ayrıca Oto İnceleme sırasında kayıtlı görüntü aynada yansır gibi görünür. Dolayısıyla [Tarih ekle] ile 

kaydedilen tarih de tersten görünür.

MM

1pic.pic.

2
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Kayıt
2. adımda [MENU/SET] tuşuna bastığınızda, aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz.
• Ayrıca [Kayıt] menüsü [Kendini Çekme] altında [Zayıflatma Modu] ayarını değiştirebilirsiniz. (P49)

¢1 Bu ayar sadece Akıllı Oto Modu ayarlandığında yapılabilir.
¢2 [Kayıt] menüsünde [Kır.göz gidr] (P84) [ON] olarak ayarlanır, flaş ikonunda [ ] görünür.

Kendini Çekme Modunda kayıt ayarları

Ayarlar Ayarların tanımı

([Yumuşak Ten])
İnsanların yüzlerinin daha aydınlık ve cilt tonlarının daha yumuşak 
görünmesini sağlar.
[ ] ([OFF])/[ ] ([Düşük])/[ ] ([Orta])/[ ] ([Yüksek])

([Odklnmma])

Arka planı bulanıklaştırır. Odaklanılan bölüm kılavuzu ekranda görüntülenir.
[ ] ([OFF])

[ ] ([Desen 1]): Kamerayı dikey tutarak kendi fotoğrafınızı 
çekerken.

[ ] ([Desen 2]): Kamerayı yatay tutarak kendi fotoğrafınızı 
çekerken.

[ ] ([Desen 3]): Kamerayı yatay tutarak iki veya üç kişinin 
fotoğrafını çekerken.

([Flaş])

Flaş çıkış yöntemini ayarlayın.
[ ] ([Otomatik])/[ ] ([Aoto])¢1/[ ] ([Oto/Kırm göz])¢2/
[ ] ([Flaş açık])/[ ] ([Y.senk./kr.göz])¢2/
[ ] ([Flaş kapalı])

([Görüntü 
Sayısı])

Art arda çekilecek fotoğraf sayısını ayarlar.
[ ] (1 fotoğraf)/[ ] (2 fotoğraf)/[ ] (3 fotoğraf)/[ ] (4 fotoğraf)

([Geri Sayım])
Geri sayımdan sonra fotoğraf çeker.
[ ] ([OFF])/[ ] (3)/[ ] (10)
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Kayıt
• [Yumuşak Ten] ayarlandığında
– Cilt rengine benzer tondaki kısımlara da rötuş efekti uygulanır.
– Yetersiz ışıkta bu mod etkili olmayabilir.

• [Odklnmma] için [OFF] dışında bir ayar seçildiğinde, kayıt ekranında görüntü normalden daha geç 
ekrana gelir.

• Aşağıdaki durumlarda [Yumuşak Ten] kullanılamaz:
– Yaratıcı Kontrol Modu
– Çekim Modu

• Aşağıdaki durumlarda [Odklnmma] kullanılamaz:
– Yaratıcı Kontrol Modu
– Panoramik Çekim Modu
– [Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

• Aşağıdaki durumlarda [Flaş] kullanılamaz:
– [Odklnmma] için [OFF] dışında bir ayar seçildiğinde
– Yaratıcı Kontrol Modu
– Panoramik Çekim Modu
– Hareketli görüntüler kaydedilirken

• Aşağıdaki durumlarda [Görüntü Sayısı] kullanılamaz:
– Panoramik Çekim Modu
– Hareketli görüntüler kaydedilirken

• Aşağıdaki durumlarda [Geri Sayım] kullanılamaz:
– Panoramik Çekim Modu
– Hareketli görüntüler kaydedilirken

∫ [Kayıt] menüsünden Kendini Çekme Modu ayarlarını değiştirme

1 Ekranı ilk konumuna getirin.
2 [Kayıt] menüsünde [Kendini Çekme] seçin ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın. 

(P38)
3 3/4 tuşlarına basarak [SET] seçeneğini seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine 

basın.
4 Menü öğesini seçmek için 3/4 ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.

• Diğer ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P48.
5 Ayarı seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Ayarladıktan sonra menüden çıkın.

• Aşağıdaki durumda [Zayıflatma Modu] kullanılamaz:
– Panoramik Çekim Modu

Öğe Ayarların tanımı

[Zayıflatma Modu]
İnsanların daha zayıf görünmesini sağlar.
[HIGH]/[LOW]/[OFF]
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Kayıt
Kendini Çekme Modunda panoramik fotoğraf da çekebilirsiniz.
Panoramik Çekim Modunda kayıt yaparken arkadaşlarınızla birlikle veya geniş arka planla 
farklı portrelerinizi oluşturabilirsiniz.

• Panoramik Çekim Modunda fotoğraf çekmeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.  P67 “Panoramik fotoğraf 
çekme (Panoramik Çekim Modu)”.
1 [MODE] üzerine basın.
2 [Panorama Çekim] seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine 

basın.
3 Kayıt yönünü seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Kayıt yönünü seçmenize izin veren bir sahne görüntülenmezse 1 tuşuna basın.
• Ekran çevrildiğinde kayıt yönü yatay olarak ters çevrilir. İstenilen çevirme yönünün tersi yönü 

seçin.
4 Görüntü efektlerini seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.
5 Kendini Çekme modunu etkinleştirecek şekilde ekranı döndürün.

• Fotoğraf çekmeyi açıklayan talimatlar görünür.
6 Fotoğraf çekmeyi açıklayan talimatları okuyun ve [MENU/SET] üzerine basın.

• Talimatların devamı diğer sayfadadır. Kayıt ekranı görüntülenene kadar [MENU/SET] 
tuşuna art arda basın.

7 Fotoğraf makinesini önünü kendinize çevirin ve ekrana bakarak poz verin.
• Yüz Algılama fonksiyonu kullanılırken AF alanı hedefin yüzünün etrafında görüntülenir.
• 4. adımda [Efekt Yok] seçtiyseniz [MENU/SET] tuşuna basarak [Yumuşak Ten] efektini 

ayarlayabilirsiniz. (P48)
• Ayarları [Yumuşak Ten] ayarından farklı bir ayara değiştirmek için (kayıt yönü gibi) 

değiştirmeden önce ekranı kapatarak ilk konumuna getirin.
8 Odağı kilitlemek ve pozlamak için deklanşöre yarım (veya tam) basın.

• Deklanşöre yarım (veya tam) bastıktan sonra parmağınızı çekin.
• [ ] tuşuna basarak odağı ve pozlamayı istediğiniz kadar yeniden ayarlayabilirsiniz.

9 Kamerayı kaydın başındaki konuma getirin, deklanşöre tam basın ve fotoğraf 
çekmek için kamerayı 6. adımda seçtiğiniz yöne çevirin.

10 Fotoğraf kaydını bitirmek için deklanşöre bir kez daha basın.
• Kayıt sırasında makine sabit tutularak da kayıt sonlandırılabilir.
• Makine, kılavuzun sonuna getirilerek de kayıt sonlandırılabilir.

Kendini Çekme Modunda panoramik fotoğraf çekme
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Kayıt
∫ Panoramik Çekim Modu Tekniği

• Kendini Çekme Modunda panoramik fotoğraf çekerken, fotoğraf makinesi ile hedef arasındaki 
mesafe yakın olduğundan fotoğrafın kenarları çok bozuk görünebilir.

Fotoğraf makinesini kayıt yönüne çevirirken kendi merkezi 
etrafında döndürün. Fotoğraf makinesini iki elinizle tutun 
ve sarsmamaya dikkat edin.
• Fotoğraf makinesini yaklaşık olarak çeyrek turda 2 saniye 

hızında çevirin.
• Makine çok sallanırsa fotoğraflar kaydedilemeyebilir veya 

kaydedilen panoramik fotoğraf dar (küçük) olabilir.
• Fotoğraf makinesini kaydetmek istediğiniz aralığın 

kenarlarına doğru hareket ettirin.
• Yüz ifadenizi değiştirirseniz veya göz kırparsanız kaydedilen 

fotoğraf doğal görünmeyebilir. Hareket etmemeyi deneyin.

Örnek:
3. adımda [ ] seçtiğinizde
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Kayıt
Ekran ile ilgili önemli notlar

Değiştirmek için 4 tuşuna basın.
• Hareketli görüntü oynatımı, panoramik görüntüleme veya slayt gösterisi 

sırasında sadece “Normal Görüntü” veya “Görüntü Yok” seçilebilir.

Kayıt Modunda

1 Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
2 Kullanılabilir kayıt süresi

Görüntüleme Modunda

¢ Kendini Çekme Modunda [Odklnmma] için [OFF] dışında bir ayar seçildiğinde kılavuz çizgiler 
görüntülenmez.

∫ Kılavuz çizgiler ile ilgili önemli notlar
Fotoğraf çekerken dengeyi ve kompozisyonun diğer unsurlarını ayarlamak için kılavuz çizgileri 
rehber olarak kullanın.

Normal görüntü Normal görüntü Görüntü yok Kılavuz çizgiler¢

Normal görüntü Kayıt bilgisi ile görüntü Görüntü yok

5

1

R1m10s

2

100-0001 1/5

Retouch
10:00  1.DEC.2015

100-0001 1/5

Retouch
F3.1 1/60

AWB
100
- 52 -



Kayıt
Zum Kullanımı

Uygulanabilir modlar:  

İnsanları ve nesneleri daha yakın görüntülemek için yakınlaştırabilir ya da manzaraları geniş 
açıda kaydetmek için uzaklaştırabilirsiniz.

∫ Ekran göstergesi
Ekstra Optik Zum (EZ), Akıllı Zum ve Dijital Zumun birlikte kullanıldığı örnek ekran.

• Zoom fonksiyonu kullanılırken, tahmini odak aralığı zum gösterge çubuğunda görünür. 
(Örnek: 0.03 m – ¶)

• Objektif çerçevesi zum konumuna göre uzar veya geri çekilir. Zum fonksiyonunu kullanırken objektif 
çerçevesinin hareketini engellememeye özen gösterin.

• Hareketli görüntü kaydederken zum kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P34.

Görüntü kalitesini bozmadan zumlar.

Maksimum büyütme oranı: 12k

Hedefleri daha uzak görüntülemek için Geniş (W) konumu kullanımı

Zum düğmesini W konumuna getirin.

Hedefleri daha yakın görüntülemek için (Tele) konumu kullanımı

Zum düğmesini Tele konumuna getirin.

A Ekstra Optik Zum göstergesi
B Optik Zum aralığı
C Akıllı Zum aralığı
D Dijital zum aralığı
E Zumla büyütme oranı (yaklaşık)

Optik Zum
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Kayıt
Bu fonksiyon sadece  ile belirtilen resim boyutları (P75) seçildiğinde çalışır.
Görüntü kalitesi bozulmadan Optik Zumla yaptığınızdan daha fazla yakınlaştırabilirsiniz.

Maksimum büyütme oranı: 27k
(Optik zumla büyütmeyi de içerir. [Resim boyutu] ayarına bağlı olarak büyütme seviyesi 
değişir.)

• “EZ” “Extra Optical Zoom” (Ekstra Optik Zum) un kısaltmasıdır.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– [Etkileyici Sanat]/[Oyuncak efekti] (Yaratıcı Kontrol Modu)
– [HDR]/[Yük hassasiyet] (Çekim Modu)
– [Seri çekim] [ ] olarak ayarlandığında
– Hareketli görüntüler kaydedilirken

[Kayıt] menüsünde [I.zoom] (P81) [ON] olarak ayarlandığında etkinleşir.
Görüntü kalitesindeki bozulmayı minimize ederken ilk zumla büyütme oranının iki katı 
yakınlaştırabilirsiniz.

• Akıllı Oto Modunda otomatik olarak çalışır.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– [Etkileyici Sanat]/[Oyuncak efekti] (Yaratıcı Kontrol Modu)
– [HDR]/[Yük hassasiyet] (Çekim Modu)
– [Seri çekim] [ ] olarak ayarlandığında
– Hareketli görüntüler kaydedilirken

Bu fonksiyon, [Kayıt] menüsünde [D. zum] (P81) [ON] olarak ayarlandığında çalışır.
Yakınlaştırdıkça görüntü kalitesi bozulmasına rağmen ilk zumla büyütme oranının dört katına 
kadar yakınlaştırabilirsiniz.

• [I.zoom] kullanırken Dijital Zumla maksimum büyütme oranı 2k ile sınırlıdır.
• Fotoğraf çekerken tripod ve otomatik zamanlayıcı (P59) kullanmanızı öneririz.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Akıllı Oto Modu
– [Etkileyici Sanat]/[Oyuncak efekti]/[Minyatür etkisi] (Yaratıcı Kontrol Modu)
– [HDR]/[Yük hassasiyet] (Çekim Modu)
– [Seri çekim] [ ] olarak ayarlandığında

Ekstra optik zum (EZ)

Akıllı Zum

Dijital zum
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Kayıt
Dâhili Flaş İle Fotoğraf Çekme

Uygulanabilir modlar: 

Flaşı kayda göre ayarlayın.

1 1 [‰] üzerine basın.

Flaş
Parmaklarınızla veya başka cisimlerle flaşı kapatmayın.

Uygun flaş ayarının yapılması
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Kayıt
2 Ayarı seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

¢1 Bu ayar sadece Akıllı Oto Modu ayarlandığında yapılabilir.
İkon hedefin türüne ve parlaklığına göre değişir.

¢2 Flaş 2 kez etkinleştirilir. İkinci flaş etkinleşene kadar hedef hareket etmemelidir.
[Kayıt] menüsünde [Kır.göz gidr] (P84) [ON] olarak ayarlanır, flaş ikonunda [ ] 
görünür.

Ayarlar Ayarların tanımı
[‡] ([Otomatik]) Kayıt koşulları gerektirdiğinde flaş otomatik olarak etkinleşir.
[ ] ([Aoto])¢1

[ ] ([Oto/Kırm göz])¢2

Kayıt koşulları gerektirdiğinde flaş otomatik olarak etkinleşir.
Gözlerin kırmızı çıkmasını (hedefin gözlerinin fotoğrafta 
kırmızı görünmesi) azaltmak için kayıttan önce etkinleşir ve 
kayıt sırasında tekrar etkinleşir.
• Düşük ışıkta insan fotoğrafı çekerken bu özelliği 

kullanın.

[‰] ([Flaş açık])
Kayıt koşullarına bakılmaksızın flaş her zaman etkinleşir.
• Hedefiniz arkadan aydınlatılıyorsa veya floresan ışığı 

altındaysa bu özelliği kullanın.

[ ] ([Y.senk./kr.göz])¢2

Arka planı karanlık bir ortamda fotoğraf çekerken flaş 
etkinleştirildiğinde, enstantane değeri düşecek ve arka plan 
aydınlanacaktır. Aynı zamanda kırmızı göz azalacaktır.
• Arka planı karanlık olan ortamlarda kişilerin resmini 

çekerken bu fonksiyonu kullanın.

[Œ] ([Flaş kapalı])
Kayıt koşulu ne olursa olsun flaş etkinleşmez.
• Flaşın kullanılamadığı yerlerde fotoğraf çekerken bu 

özelliği kullanın.
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Kayıt
∫ Kayıt Moduna göre kullanılabilir flaş ayarları
Kullanılabilir flaş ayarları Kayıt Moduna bağlıdır.
(±: Kullanılabilir, —: Kullanılamaz, ¥: Çekim Modu fabrika ayarı)

¢ [ ] ekrana gelir.

• [ ] seçildiğinde hedefin türüne ve parlaklığa göre [ ], [ ], [ ] ya da [ ] ayarlanır.
• [ ], [ ] ayarlandığında [Kır.göz gidr] etkinleşir.
• [ ] ya da [ ] ayarında enstantane değeri düşecektir.
• Kayıt Modu değiştirildiğinde flaş ayarı değişebilir. Gerektiğinde flaşı tekrar ayarlayın.
• Fotoğraf makinesi kapansa bile flaş ayarı hafızaya alınır. Ancak, Çekim Modu değiştiğinde Çekim 

Modu flaş ayarı fabrika ayarına döner.
• Hareketli görüntü kaydederken flaş etkinleşmez.

‡ ‰ Œ

±¢ — — — ±

± ± ± — ±

* + : ; ± ¥ ± — ±

, /  ï 5 — — — — ¥

- ¥ — ± — ±

. — — — ¥ ±

1 í 9 ± — ± — ¥
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Kayıt
∫ Kullanılabilir flaş aralığı (yaklaşık)

∫ Bütün flaş ayarları için enstantane

• Akıllı Oto Modunda, enstantane belirlenen sahneye bağlı olarak değişir.
• Çekim Modunda, enstantane yukarıdaki tablodan farklı olacaktır.

• Flaşı bir nesneye çok yakınlaştırdığınızda, flaşın yaydığı ısı ya da ışık nedeniyle nesnenin şekli 
bozulabilir veya rengi değişebilir.

• Bir hedefin çok yakından veya yeterli flaş olmadan kaydetmek, uygun pozlama seviyesini sağlamaz 
ve fotoğrafın çok beyaz veya çok koyu olmasına neden olabilir.

• Flaş şarj olurken, flaş ikonu kırmızı yanıp söner ve deklanşöre tam basılsa bile fotoğraf çekilemez.
• Hedefi yeterli flaş olmadan kaydederseniz Beyaz Dengesi düzgün ayarlanamayabilir.
• Aşağıdaki durumlarda flaş efektleri düzgün şekilde uygulanamayabilir.
– Obtüratör hızı çok yüksek olduğunda

• Fotoğraf çekmeye devam ederseniz flaşın şarj olması zaman alabilir. Erişim göstergesi 
kaybolduktan sonra fotoğraf çekin.

• Kırmızı göz azaltma efekti kişiden kişiye değişir. Ayrıca, hedef fotoğraf makinesinden uzaksa ya da 
birinci flaşa bakmamışsa, efekt belli olmayabilir.

Geniş Tele

[Hassasiyet] 
ayarında [AUTO] 0,6 m - 5,2 m 1,5 m - 2,6 m

Flaş ayarı Obtüratör hızı (Sn.) Flaş ayarı Obtüratör hızı (Sn.)

‡

1/60 - 1/2000 1 - 1/2000

‰ Œ
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Kayıt
Otomatik Zamanlayıcı ile Fotoğraf Çekme

Uygulanabilir modlar: 

1 2 [ë] üzerine basın.

2 Ayarı seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Zum kullanıyorsanız objektif çerçevesi uzar veya geri çekilir. Bu durum kameranın eğilmesine neden 
olabilir. Kamerayı bir tripoda veya kaideye sabitlemenizi öneririz.

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Kendini Çekme Modunda

(Kendini Çekme Modunda fotoğraf çekerken [Geri Sayım] altında otomatik zamanlayıcıyı 
ayarlayabilirsiniz. (P48))

– Hareketli görüntüler kaydedilirken

Ayarlar Ayarların tanımı
[ ] ([10sn.]) Deklanşöre basıldıktan 10 saniye sonra fotoğraf çekilir.

[ ] ([2sn.])
Deklanşöre basıldıktan 2 saniye sonra fotoğraf çekilir.
• Bu ayar, tipod vs. kullanırken deklanşöre basmaktan 

kaynaklanan titreşimi engellemenin kolay bir yoludur.
[OFF] j

3 Hedefe odaklanmak için deklanşöre yarım basın ve 
fotoğraf çekmek için tam basın.

• Otomatik zamanlayıcı göstergesi A yanıp söner ve deklanşör 
10 saniye (ya da 2 saniye) sonra etkinleşir.
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Kayıt
Pozlamanın Dengelenmesi

Uygulanabilir modlar: 

Hedef ile arka plan arasındaki parlaklık farkı nedeniyle uygun pozlama sağlanamadığında bu 
fonksiyonu kullanın.

1 [Pozlama telafisi] görüntülemek için 3 [È] tuşuna 
basın.

• “EV” “Exposure Value”’nun kısaltmasıdır ve pozlama miktarını gösterir.
EV açıklık veya enstantane değerine göre değişir.

• [Ayarlar] menüsünde [Pozlama telafisi sıfırlm.] [OFF] olarak ayarlandığında, fotoğraf makinesi kapansa 
bile mevcut pozlama değeri korunur.

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumda kullanılamaz:
– [Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

Yetersiz pozlanmış Düzgün pozlanmış Aşırı pozlanmış

Pozlama dengesini pozitife 
ayarlayın.

Pozlama dengesini negatife
ayarlayın.

2 Pozlamayı dengelemek için 2/1 ve ardından 
[MENU/SET] tuşuna basın.
• Pozlama dengesi değeri ekranda gösterilir.
• Orijinal pozlamaya dönmek için [0 EV] seçin.
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Kayıt
Farklı görüntü efektleriyle Fotoğraf Çekme 
(Yaratıcı Kontrol Modu)

Kayıt modu: 

Bu mod, kayıttan önce 15 efekt türünden birini eklemenizi sağlar.
Örnek görüntüleri seçip ekranda kontrol ederek efekt ayarlayabilirsiniz.

1 [MODE] üzerine basın.

2 [Yaratici kontrol] modunu seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve [MENU/SET] 
tuşuna basın.

3 Görüntü efektlerini seçmek için 3/4 tuşuna ve 
ardından [MENU/SET] tuşuna basın.
• Seçilen örnek görüntünün efekti önizleme ekranında uygulanır A.
• 2 üzerine basıldığında seçilen görüntü efektinin kısa bir tanımı 

ekranda belirir.

• Yaratıcı Kontrol Moduna geçmek için [MENU/SET] tuşuna basın, 3/4/2/1 tuşunu kullanarak 
[Yaratici kontrol] seçin ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.

• Kayıt ekranındaki görüntü ve seçilen görüntü efektinin önizlemesi kaydedilen gerçek görüntüden 
farklı olabilir.

• ISO hassasiyeti [AUTO] olarak ayarlanır.
• Beyaz Dengesi [AWB] olarak ayarlanır.

A
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Kayıt
“Yaratıcı Kontrol Modu” ayarlarının seçimiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P61.

¢ Bu fotoğraflar piksel etkisini göstermek için birer örnektir.

Bu efekt fotoğrafa pop art uygulamak için rengi vurgular.

Fotoğrafa soluk efekt verir.

Bu efekt, fotoğrafta parlak, yumuşak ve nostaljik bir etki yaratır.

Bu efekt, tüm görüntüye parlak, canlı ve yumuşak bir his kazandırır.

[Etkileyici]

[Retro]

[Eski Günler]

[High key]

• Panoramik Çekim Modu ile bu efekti seçerseniz parlaklığın yeterli olmadığı 
yerlerde efekt görünmeyebilir.
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Kayıt
Bu efekt, tüm görüntüye koyu ve rahatlatıcı bir his kazandırır ve parlak 
kısımları geliştirir.

Bu efekt sepia görüntü oluşturur.

Bu efekt, etkileyici siyah- beyaz resimler için daha yüksek kontrast verir.

Fotoğrafınıza dramatik kontrast efektleri ekler.

[Düşük işiklandirma]

[Sepya]

[Dinamik Tek Renkli]

[Etkileyici Sanat]

• Panoramik Çekim Modu ile bu efekti seçerseniz fotoğraf kareleri 
arasındaki geçiş fark edilebilir.
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Kayıt
Bu efekt, hem koyu hem parlak kısımlar için en iyi parlaklığı üretir.

Fotoğrafınıza dramatik renk efektleri ekler.

Bu efekt, oyuncak makine izlenimi vermek için çevre parlaklığını azaltır.

[Yüksk dinamik]

[Çapraz İşlem]

Ayarlanabilen öğeler
Renk Yeşil ton/Mavi ton/Sarı ton/Kırmızı ton

• Geliştirilecek rengi seçmek için 2/1 tuşuna ve 
ardından [MENU/SET] tuşuna basın.

[Oyuncak efekti]

Ayarlanabilen öğeler
Renk Turuncu ağırlıklı Mavi ağırlıklı

• Renk tonunu seçmek için 2/1 tuşuna ve 
ardından [MENU/SET] tuşuna basın.
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Kayıt
Bu efekt, bir diorama izlenimi vermek için çevre alanları bulanıklaştırır.

Bu efekt, yumuşak bir his oluşturmak için tüm görüntüyü bulanıklaştırır.

[Minyatür etkisi]

Ayarlanabilen öğeler
Bulanıklığın yönü Yatay/Dikey

• 2/1 tuşuna basarak bulanıklığın yönünü 
seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Hareketli görüntü kaydı sırasında görüntü normalden daha geç ekrana 
gelir ve görüntüde bazı kareler atlanıyormuş gibi görünür.

• Hareketli görüntülerde ses kaydedilmez.
• Sürenin yaklaşık 1/10’u kaydedilir. 

(10 dakika kayıt yaparsanız ortaya çıkan hareketli görüntü yaklaşık 
1 dakika uzunluğunda olur.)
Görüntülenen kullanılabilir kayıt süresi yaklaşık 10 kat daha uzundur. Kayıt 
Moduna geçerken lütfen kullanılabilir kayıt süresini kontrol edin.

• Hareketli görüntü kaydı kısa süre içinde sonlandırılsa bile belirli bir süre 
kayıt devam edebilir.
Kayıt bitene kadar fotoğraf makinesini sabit tutun.

• Büyük boyut fotoğraf çekerken sinyal işleme işlemi nedeniyle fotoğraf 
çektikten sonra ekran kararabilir. Bu bir arıza değildir.

[Yumuşak Odak]
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Kayıt
Bu efekt ufak ışık noktalarını yıldız efektine dönüştürür.

Bu efekt etkiyi arttırmak için tek bir rengi vurgular.

[Yıldız Filtresi]

[Tek Nokta Renk]

∫ Bırakılan renk ayarı
1 Ekranın ortasındaki çerçevede 

bırakmak istediğiniz rengi ayarlayın 
ve ardından [MENU/SET] üzerine 
basın.
• 2 tuşuna basarak rengi tekrar 

ayarlayabilirsiniz.
2 Ayarladığınız rengi seçin ve [MENU/

SET] üzerine basın.
• Fotoğraf makinesi kapansa bile 

ayarlanan renk hafızaya alınır.

• Hedefe bağlı olarak ayarlanan renk bırakılmayabilir.
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Kayıt
Panoramik fotoğraf çekme (Panoramik Çekim Modu)

Kayıt modu: 

Fotoğraf makinesini yatay veya dikey olarak hareket ettirirken fotoğraflar kesintisiz olarak 
kaydedilir ve hepsi tek bir panoramik fotoğraf oluşturmak için birleştirilir.
Bu mod, kayıttan önce 13 efekt türünden birini eklemenizi sağlar.

1 [MODE] üzerine basyn.

2 [Panorama Çekim] modunu seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve [MENU/
SET] tuşuna basın.

3 Kayıt yönünü seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.

4 Görüntü efektlerini seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.
• Yaratıcı Kontrol Modundaki görüntü efektini aynı şekilde ekleyebilirsiniz.

([Oyuncak efekti] ve [Minyatür etkisi] hariç) (P62–66)
• Panoramik fotoğraf kaydı sırasında Yaratıcı Kontrol Modunun aşağıdaki görüntü efekti 

ekranda görünmez:
– [Yıldız Filtresi]

• Görüntü efekti eklemeyecekseniz [Efekt Yok] seçin.

5 Kayıt yönünü onayladıktan sonra [MENU/SET] tuşuna basın.
• Seçilen kayıt yönü önceki kayıtla aynıdır, kayıt yönünü kontrol etmenizi sağlayan ekran 

görünmeyebilir.
• Yatay/dikey kılavuz görüntülenir.

1 tuşuna basarsanız 3. adıma dönersiniz.

6 Odaklanmak için deklanşöre yarım basın.
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Kayıt
7 Fotoğraf makinesini 3. adımda seçilen yönde küçük bir dairede hareket 
ettirirken deklanşöre tam basın ve fotoğraf çekin.

8 Fotoğraf kaydını bitirmek için deklanşöre bir kez daha basın.
• Kayıt sırasında makine sabit tutularak da kayıt sonlandırılabilir.
• Makine, kılavuzun sonuna getirilerek de kayıt sonlandırılabilir.

∫ Panoramik Çekim Modu Tekniği

Soldan sağa kayıt

Yaklaşık 4 saniyede fotoğraf makinesi ile yarım daire çizin.
• Makineyi sabit hızda hareket ettirin.

Makine çok hızlı veya çok yavaş hareket ettirilirse fotoğraflar düzgün kaydedilemeyebilir.
• Fotoğraf makinesi yeterince döndürülmezse (1/4 veya daireden daha az) kayıt başarılı 

olmayabilir.
A Kayıt yönü ve kaydırma (Kılavuz)

B Fotoğraf makinesini sallamadan kayıt 
yönünde hareket ettirin.
(Makine çok sallanırsa fotoğraflar 
kaydedilemeyebilir veya kaydedilen 
panoramik fotoğraf dar (küçük) olabilir.)

C Fotoğraf makinesini kaydetmek istediğiniz 
aralığın kenarlarına doğru hareket ettirin.
(Son karede aralığın kenarı kaydedilmez)

A
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Kayıt
• Zum konumu Geniş (W) olarak ayarlıdır.
• [Optik sabitlm] [OFF] olarak ayarlıdır.
• Odak, beyaz dengesi ve pozlama ilk kare için en uygun değerlere ayarlanır. Sonuç olarak odak veya 

parlaklık kayıt sırasında çok değişir, bütün panoramik fotoğraf uygun odak ve parlaklık ayarında 
kaydedilemeyebilir.

• Görüntü efekti uygulandığında Beyaz Dengesi [AWB] olarak ayarlanır.
• Bir panoramik fotoğraf oluşturmak için birden fazla fotoğraf birleştirildiğinde, bazı durumlarda hedef 

bozuk görünebilir veya birleşme noktaları fark edilebilir.
• Panoramik fotoğrafın yatay ve dikey yönde kaydedilen piksel sayısı kayıt yönüne ve birleştirilen 

fotoğraf sayısına göre değişir.
Maksimum piksel sayısı aşağıda gösterilmektedir.

• Aşağıdaki hedefler kaydedilirken veya aşağıdaki kayıt koşullarında panoramik fotoğraf 
oluşturulamayabilir veya fotoğraflar düzgün birleştirilemeyebilir.
– Tek ve aynı renkli veya tekrarlanan şekilli hedefler (gökyüzü veya plaj gibi)
– Hareketli hedefler (insan, hayvan, araba, dalga, rüzgarda sallanan çiçekler vs.)
– Renk veya şekillerin kısa sürede değiştiği hedefler (ekranda görünen görüntü gibi)
– Karanlık ortamlar
– Floresan veya mum gibi titreyen ışık kaynakları olan yerler

∫ Oynatma ile ilgili notlar

¢ Duraklatma sırasında 1/2 tuşuna basarak kare kare ileri/geri alabilirsiniz.

Kayıt yönü Yatay Çözünürlük Dikey Çözünürlük

Yatay  3200 piksel 720 piksel

Dikey 960 piksel 3200 piksel

3 Panoramik görüntülemeyi başlat/Duraklat¢

[MENU/SET] Dur
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Kayıt
Kaydedilen sahneye uygun fotoğraf çekme 
(Çekim Modu)

Kayıt modu: 

Hedefe ve sahneye bağlı olarak 15 Çekim Modu türünden birini seçebilirsiniz.

1 [MODE] üzerine basın.

2 [Çekim modu] modunu seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve [MENU/SET] 
üzerine basın.

3 Çekim modunu seçmek için 3/4/2/1 ve ardından 
[MENU/SET] tuşuna basın.

• Çekim Modunu değiştirmek için [MENU/SET] tuşuna basın, 3/4/2/1 tuşunu kullanarak [Çekim 
modu] seçin ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.

• Aşağıdakiler fotoğraf makinesi tarafından otomatik ayarlandığı için Çekim Modunda ayarlanamaz.
– [Hassasiyet]/[I.zoom]

Cancel Select Set

21

Scene Mode

Baby1
Suitable for taking pictures of your
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Kayıt
Bu mod, gündüz açık alanda kişilerin fotoğrafını çekerken, görüntünün iyileştirilmesini ve ten 
renginin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

∫ Portre Modu Teknikleri
Bu modu daha etkili yapmak için:
1 Zum düğmesini mümkün olduğunca Tele’ye doğru çevirin.
2 Bu modu daha etkili hale getirmek için hedefe yaklaşın.

Bu mod, gündüz açık alanda kişilerin fotoğrafını çekerken cildin [Portre] modundan daha 
yumuşak görünmesini sağlar.
(Bu mod göğüsten yukarı fotoğraf çekerken etkilidir.)

∫ Yumuşak Ten Modu Teknikleri
Bu modu daha etkili yapmak için:
1 Zum düğmesini mümkün olduğunca Tele’ye doğru çevirin.
2 Bu modu daha etkili hale getirmek için hedefe yaklaşın.

• Arka planda vs. ten rengine benzer bir kısım varsa bu kısım da rötuşlanacaktır.
• Parlaklık yeterli değilse bu mod etkili olmayabilir.

Bu mod geniş manzara fotoğrafı çekmenizi sağlar.

Spor sahnelerinin ya da hızlı hareket eden hedeflerin fotoğrafını çekmek için bu ayar kullanılır.

• Bu mod, 5 m veya daha uzaktaki hedeflerin fotoğrafını çekmek için uygundur.

[Portre]

[Yumuşak ten]

[Manzara]

[Spor]
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Kayıt
Bu mod, kişi ve arka plan fotoğraflarının neredeyse gerçek görüntü parlaklığında çekilmesini 
sağlar.

• Flaşı kullanın. ([ ] olarak ayarlayabilirsiniz.)
• Fotoğraf çekerken hedefe hareket etmemesini söyleyin.
• Fotoğraf çekerken tripod ve otomatik zamanlayıcı kullanmanızı öneririz.
• Enstantane değeri 1/4 saniye kadar düşebilir.
• Karanlık ortamlarda fotoğraf çekerken parazit oluşabilir.

Bu mod, geceleyin canlı fotoğraflar çekmenizi sağlar.

• Fotoğraf çekerken tripod ve otomatik zamanlayıcı kullanmanızı öneririz.
• Enstantane değeri 8 saniye kadar düşebilir.
• Sinyal işleme nedeniyle fotoğraf çektikten sonra deklanşör kapalı kalabilir (maks. yaklaşık 8 sn.). Bu 

bir arıza değildir.
• Karanlık ortamlarda fotoğraf çekerken parazit oluşabilir.

Farklı pozlama seviyesine sahip birden fazla fotoğrafı ton açısından zengin tek bir fotoğrafta 
birleştirebilirsiniz.
Örneğin arka plan ile hedef arasındaki kontrast çok fazla olduğunda parlak ve karanlık 
alanlarda ton kaybını an aza indirebilirsiniz.

∫ Fotoğraf boyutu
3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) veya 2,5M (1:1) fotoğraf boyutunu seçin.

∫ HDR nedir?
HDR, High Dynamic Range’in (Yüksek Dinamik Aralık) kısaltmasıdır ve geniş bir kontrast 
aralığını ifade eden bir tekniktir.

• Kesintisiz çekim yaparken deklanşöre bastıktan sonra fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin.
• Fotoğrafları birleştirme işlemi tamamlanana kadar fotoğraf çekilemez.
• Hareket eden bir hedef kaydedildiğinde doğal olmayan bulanıklıklar oluşabilir.
• Kesintisiz çekim fonksiyonu bazı kayıt koşullarında çalışmayabilir. Bu durumda tek bir fotoğraf 

kaydedilir.

[Gece portre]

[Gece manzara]

[HDR]
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Kayıt
Bu mod restoran vs.deki ortam ışığından etkilenmeden yiyeceklerin doğal renklerinde 
fotoğrafını çekmenizi sağlar.

Bu modla çektiğiniz fotoğraflarda bebeğiniz sağlıklı görünür.
[Bebek1] ve [Bebek2] için farklı doğum günleri ayarlanabilir. Bunları oynatma sırasında 
görüntüleyebilirsiniz.

∫ Doğum günü ayarı
1 [Yaş] seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.
2 [SET] seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.
3 Doğum gününü girin.

• Doğum günü ayarlandığında, [Yaş] otomatikman [ON] olarak ayarlanır.
• Doğum günü kaydedilmeden [ON] seçilirse ayar ekranı otomatik olarak görüntülenir.

4 [Çıkış] seçmek için 4 tuşuna ve ardından işlemi tamamlamak için [MENU/SET] 
üzerine basın.

∫ [Yaş] ayarını iptal etmek için
2. adımda [OFF] ayarını seçin.

• Doğum günü ayarlansa bile [Yaş] [OFF] konumundaysa yaş görüntülenmez.

Kedi veya köpek gibi evcil hayvanların fotoğrafını çekmek için bu modu seçin.
Hayvanınızın doğum gününü ayarlayabilirsiniz.
[Yaş] ile ilgili bilgi için bkz. [Bebek1]/[Bebek2], P73.

Gün batımının fotoğrafını çekmek için bu modu seçin.
Bu mod güneşin kırmızı renginin canlı fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

[Yiyecek]

[Bebek1]/[Bebek2]

2/1: Öğeleri (yıl/ay/gün) seçin
3/4: Ayar.
[MENU/SET]: Ayarla

[Evcil hayvan]

[Gün batımı]
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Kayıt
Bu mod hedeften kaynaklanan titreşimi en aza indirger ve loş ortamlarda fotoğraf çekmenizi 
sağlar.

∫ Fotoğraf boyutu
3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) veya 2,5M (1:1) fotoğraf boyutunu seçin.

Bu mod, yıldızlı bir gökyüzünün veya karanlık hedeflerin canlı fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

∫ Enstantane ayarı
[15 sn.], [30 sn.] ya da [60 sn.] enstantane değerini seçin.
• Geri sayım ekranını görüntülemek için deklanşöre tam basın. Bu ekran görüntülendikten sonra 

fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin.
Geri sayım bittiğinde, sinyal işleme için ayarlanan enstantane değeriyle aynı süre boyunca [Lütfen 
bekleyin...] mesajı ekrana gelir.

• Enstatane açılış değeri 15, 30 veya 60 saniyedir. Mutlaka tripod kullanın. Ayrıca fotoğraf çekerken 
otomatik zamanlayıcı kullanmanızı da öneririz.

Odaklama sırasında uzaktaki nesnelere öncelik verilir.
Bu mod, araç ve bina gibi temiz bir camdan manzara fotoğrafı çekmek için idealdir.

• Cam kirli veya tozlu ise fotoğraf makinesi cama odaklanabilir.
• Cam renkliyse çekilen fotoğraflar doğal görünmeyebilir. Bu durumda beyaz dengesi ayarlarını 

değiştirin. (P77)

[Yük hassasiyet]

[Yıldızlı gökyz]

[Pencereden Çekim]
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Kayıt
[Kayıt] Menüsünün Kullanımı

[Kayıt] menüsü ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P38.

Uygulanabilir modlar: 

Piksel sayısını ayarlayın.
Piksel sayısı arttıkça, fotoğraf büyük boyutta bastırılsa da daha ince detaylar görünür.

¢ Bu öğe Akıllı Oto Modunda ayarlanamaz.

• Bazı modlarda, Ekstra Optik Zum kullanılamaz ve [ ] için resim boyutu görüntülenmez.
Ekstra Optik Zumun kullanılamadığı modlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P54.

• Hedefe ve kayıt koşullarına bağlı olarak fotoğrafta mozaik şeklinde parazitler oluşabilir.

[Resim boyutu]

Ayarlar Fotoğraf boyutu
[ ] 4608k3456

[ ]¢ 3264k2448

[ ] 2048k1536

[ ]¢ 640k480

[ ] 4608k3072

[ ]¢ 3264k2176
[ ] 2048k1360

[ ] 4608k2592

[ ] 1920k1080

[ ] 3456k3456

[ ] 1536k1536

X : 4:3 TV en-boy oranı
Y : 35 mm film kullanan fotoğraf makinesi en-boy oranı
W : Yüksek çözünürlüklü TV vs. en-boy oranı

 : Kare görüntü formatı

7

2.5

2.5
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Kayıt
Uygulanabilir modlar: 

Bu fonksiyon, ışık hassasiyetinin (ISO hassasiyeti) ayarlanmasını sağlar. Yüksek bir değere 
ayarlanması karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların bile karanlık çıkmamasını sağlar.

• [AUTO] ayarlandığında flaşın odak aralığı için bkz. P58.
• Aşağıdaki durumlarda ISO hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır.
– Hareketli görüntüler kaydedilirken
– [Seri çekim] [ ] olarak ayarlandığında

[Hassasiyet]

Ayarlar Ayarların tanımı

[AUTO] ISO hassasiyeti parlaklığa göre otomatik olarak ayarlanır.
• Maksimum [1600]

[ ] ([Akıllı ISO]) ISO hassasiyeti hedefin hareketine ve parlaklığa göre ayarlanır.
• Maksimum [1600]

[100]/[200]/[400]/[800]/
[1600] ISO hassasiyeti farklı şekillerde ayarlanabilir.

[100] [1600]

Kayıt yeri (önerilir) Aydınlık ortamda (açık alan) Karanlık ortamda

Obtüratör hızı Yavaş Hızlı

Parazit Az Çok

Hedefte titreme Çok Az
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Kayıt
Uygulanabilir modlar: 

Güneş ışığında, ampul ışığında veya beyazın kırmızımsı ya da mavimsi bir renk alacağı benzer 
bir koşulda bu öğe beyaz rengi ışık kaynağına göre gözün gördüğüne en yakın tona ayarlar.

• Floresan ışığı, LED aydınlatma aksesuarı vs. altında uygun Beyaz Dengesi ışık tipine göre değişir, 
bu nedenle [AWB] veya [Ó] kullanın.

• Çekim Modu değiştiğinde Çekim Modunun Beyaz Dengesi ayarı [AWB]’ye döner.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda [AWB] olarak ayarlıdır.
– [Manzara]/[Gece portre]/[Gece manzara]/[Yiyecek]/[Gün batımı]/[Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

[B. dengesi]

Ayarlar Ayarların tanımı
[AWB] ([Oto beyaz dengesi]) Otomatik ayar

[V] ([Gün ışığı]) Güneşli bir günde açık alanda fotoğraf çekerken

[Ð] ([Bulutlu]) Bulutlu bir günde açık alanda fotoğraf çekerken

[î] ([Karanlık]) Açık alanda gölgede fotoğraf çekerken

[Ñ] ([Ampul]) Ampul ışında fotoğraf çekerken

[Ò] ([Beyaz ayarı]) [Ó] kullanılarak ayarlanan değer

[Ó] ([Beyaz Ayarı]) Manuel ayarlayın
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∫ Oto beyaz dengesi
Fotoğrafın çekildiği anki koşullara bağlı olarak fotoğraflar kırmızımsı veya mavimsi bir renk 
alabilir. Ayrıca, birden fazla ışık kaynağı kullanıldığında veya beyaza yakın bir renk 
olmadığında Oto Beyaz Dengesi düzgün çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda Beyaz Dengesini 
[AWB]’den farklı bir moda ayarlayın.

1 Oto Beyaz Dengesi bu aralıkta çalışır
2 Mavi gökyüzü
3 Bulutlu gökyüzü (yağmur)
4 Gölge
5 Güneş ışığı
6 Beyaz floresan ışığı
7 Ampul
8 Güneşin doğuşu ve gün batımı
9 Mum ışığı
KlKelvin Renk Isısı

Beyaz Dengesi değerini ayarlayın. Fotoğraf çekerken duruma uygun olarak kullanın.

1 [Ó] seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.
2 Fotoğraf makinesini beyaz bir sayfaya vs. yöneltip 

çerçevenin sadece beyaz ile dolmasını sağlayın ve [MENU/
SET] üzerine basın.
• Hedef çok parlak veya koyu olduğunda Beyaz Dengesi düzgün 

ayarlanamayabilir. Uygun parlaklığa ayarladıktan sonra Beyaz 
Dengesini tekrar ayarlayın.

• Ayarladıktan sonra menüden çıkın.

Beyaz Dengesinin manuel ayarlanması
- 78 -



Kayıt
Uygulanabilir modlar: 

Bu mod odaklama yönteminin hedefin konumuna ve sayısına göre seçilmesini sağlar.

¢ Hareketli görüntü kaydı sırasında [Ø] kullanılır.

• Bu aşağıdaki durumda [š] olarak ayarlıdır.
– Kendini Çekme Modunda

(Mevcut Kayıt Modunda [š] özelliği kullanılamazsa her Kayıt Modunda mevcut olan bir odak ayarı 
kullanılır.)

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda [Ø] olarak ayarlıdır.
– [Minyatür etkisi] (Yaratıcı Kontrol Modu)
– [Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

• Aşağıdaki durumlarda [š] modu ayarlanamaz.
– [Yumuşak Odak] (Yaratıcı Kontrol Modu)
– Panoramik Çekim Modu (Kendini Çekme Modunda hariç)
– [Gece manzara]/[Yiyecek] (Çekim Modu)

[AF modu]

Ayarlar Ayarların tanımı

[š] ([Yüz algılama])
Fotoğraf makinesi kişinin yüzünü otomatik olarak algılar. (maks. 12 alan)
Fotoğrafın hangi kısmında olursa olsun odak ve pozlama bu yüze uygun 
şekilde ayarlanabilir.

[ ] ([9-Alan])¢

Her AF alanı için maksimum 9 noktaya odaklanılabilir.
Bu fonksiyon, hedef ekranın ortasında olmadığında etkili olur.
(AF alanı çerçevesi görüntü formatı ayarıyla aynı olacaktır.)

[Ø] ([1-Alan]) Fotoğraf makinesi ekranın ortasında yer alan AF alanındaki hedefe 
odaklanır.
- 79 -



Kayıt
∫ [š] ([Yüz algılama]) ile ilgili önemli notlar
Makine yüzleri algıladığında aşağıdaki AF alanı çerçeveleri ekrana gelir.
Sarı:
Deklanşöre yarım basıldığında fotoğraf makinesi odaklandığı anda çerçeve 
yeşile döner.
Beyaz:
Birden fazla yüz algılandığında ekrana gelir. Sarı AF alanının içindeki yüzler ile aynı mesafede 
olan diğer yüzler de odaklanır.

• Aşağıdaki durumları da kapsayan bazı fotoğraf çekme koşullarında yüz tanıma fonksiyonu 
çalışmayabilir, bu nedenle yüzler algılanamaz.
[AF modu] [ ] olarak değişir. (hareketli görüntü kaydederken [Ø]).
– Yüz fotoğraf makinesine dönük olmadığında
– Yüz yana eğik olduğunda
– Yüz çok parlak veya karanlık olduğunda
– Yüz yapısı gözlük vs. ile gizlendiğinde
– Yüz ekranda küçük göründüğünde
– Yüzlerde az kontrast olduğunda
– Ani hareket olduğunda
– Hedef insan olmadığında
– Kamera sarsıldığında
– Dijital zum kullanılırken

• Makine birinin yüzünden farklı bir şey kaydediyorsa [š] ayarından farklı bir ayar seçin.
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Uygulanabilir modlar: 

Arka plan ve hedef parlaklığı çok fark olduğunda fotoğrafı neredeyse gerçek görüntü 
parlaklığında çekmek için kontrast ve pozlama otomatik olarak ayarlanır.

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Koşullara bağlı olarak ayarladığınız efekt uygulanamayabilir.

Uygulanabilir modlar: 

Görüntü kalitesindeki bozulma minimize edilirken zumla büyütme oranı arttırılabilir.

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Ayrıntılı bilgi için bkz. P54.

Uygulanabilir modlar: 

Bu fonksiyon nesneleri Optik Zum, Ekstra Optik Zum veya [I.zoom] fonksiyonundan daha fazla 
büyütebilir.

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Ayrıntılı bilgi için bkz. P54.

[A. pozlama]

[I.zoom]

[D. zum]
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Uygulanabilir modlar: 

Deklanşöre basıldığında art arda fotoğraf çekilir.

¢ Seri çekim modunda çekim koşullarına ve kart tipine ve/veya durumuna bağlı olarak sınırlı sayıda 
fotoğraf çekilebilir.

[Seri çekim]

Ayarlar Ayarların tanımı
Maksimum 

kaydedilebilir 
fotoğraf

[˜] ([Seri çekim açık])

Seri çekim hızı yaklaşık 1,4 fotoğraf/saniye

200 fotoğraf¢• Seri çekim hızı yarı yarıya azalır. 
Doğru zamanlama kart tipine ve resim boyutuna 
bağlıdır.

[ ] ([Y. hızlı seri])

Seri çekim hızı yaklaşık 3,5 fotoğraf/saniye

200 fotoğraf¢

• Bu sadece Normal Fotoğraf Modunda ayarlanabilir.
• Fotoğraf boyutu 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) veya 

2,5M (1:1) olarak ayarlıdır.
• Seri çekim hızı kayıt koşullarına göre değişir.
• Yazma hızı yüksek olan bir kart kullandığınızda veya 

kart biçimlendirildiğinde seri çekimle kaydedilen 
fotoğraf sayısı artabilir.

• ISO hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır. Ancak, 
enstantane değerini yüksek hıza ayarlamak için ISO 
hassasiyeti arttırılır.

[OFF] — —
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• Fotoğraf çekmeye devam ederseniz çalışma koşullarına bağlı olarak, sonraki fotoğrafın 
kaydedilmesi zaman alabilir.

• Seri Çekim Modunda çekilmiş fotoğrafları karta kaydetmek uzun sürebilir. Kaydederken 
kesintisiz fotoğraf çekerseniz kaydedilebilir maksimum fotoğraf sayısı azalır. Kesintisiz 
çekim için yüksek hızlı bir hafıza kartı kullanımı önerilir.

• Kayıt ortamına bağlı olarak seri çekim hızı (fotoğraf/saniye) yavaşlayabilir. Örneğin, karanlık 
yerlerde yavaşlayabilir.

• Odak, zum, pozlama, beyaz dengesi, enstantane ve ISO hassasiyeti ilk çekilen fotoğrafın ayarlarına 
göre ayarlanır.

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Kendini Çekme Modu
– [Oyuncak efekti]/[Minyatür etkisi]/[Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi] (Yaratıcı Kontrol Modu)
– [HDR]/[Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

• Otomatik zamanlayıcı kullanılırken, Seri Çekim Modunda kaydedilebilir fotoğraf sayısı 3 olarak 
ayarlıdır.

• Flaş ayarı [Œ] olarak ayarlanır.

Uygulanabilir modlar: 

Deklanşöre yarım basıldığında AF yardım lambası hedefi aydınlatır ve düşük ışık koşullarında 
kayıt yaparken makinenin odaklanması kolaylaştırır.
(Kayıt koşullarına bağlı olarak daha geniş AF alanı ekrana gelir.)

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Yardım lambasının etki mesafesi yaklaşık 1,5 m.
• Zumun veya hedefin durumuna göre etki mesafesi kısalabilir.
• AF yardım lambasını A kullanmak istemediğinizde (örn. karanlık ortamlarda 

hayvan fotoğrafları çekerken) [AF yardm ışığı] fonksiyonunu [OFF] olarak 
ayarlayın. Bu durumda hedefe odaklanmak daha zor olacaktır.

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda [OFF] olarak ayarlıdır.
– [Manzara]/[Gece manzara]/[Gün batımı]/[Pencereden Çekim] (Çekim Modu)

[AF yardm ışığı]
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Uygulanabilir modlar: 

Kırmızı Göz Azaltma ([ ], [ ]) seçildiğinde, flaş her kullanıldığında Kırmızı Göz Giderme 
işlemi yapılır. Fotoğraf makinesi kırmızı gözü otomatik olarak algılar ve fotoğrafı düzeltir.

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Fotoğraf makinesi bir yüz algıladığında bu fonksiyon çalışır.
• Bazı koşullarda kırmızı göz düzeltilemez.

Uygulanabilir modlar: 

Fotoğraf makinesi kayıt sırasında titreşimi tespit eder ve otomatik olarak düzeltir, böylece 
titreşimi azaltarak kayıt yapabilirsiniz.

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Bu aşağıdaki durumda [ON] olarak ayarlıdır.
– Hareketli görüntüler kaydedilirken

• Bu aşağıdaki durumda [OFF] olarak ayarlıdır.
– [Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

• Sabitleme fonksiyonu aşağıdaki durumlarda etkili olmayabilir.
Deklanşöre basarken makineyi titretmemeye özen gösterin.
– Çok fazla titreşim varsa.
– Zum büyütme oranı yüksek iken.
– Dijital Zum aralığında.
– Hareketli bir hedefin fotoğrafını çekerken.
– Kapalı alanlarda veya karanlık yerlerde fotoğraf çekerken enstantane değeri düştüğünde.

[Kır.göz gidr]

[Optik sabitlm]
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Uygulanabilir modlar: 

Kayıt tarih ve saati ekleyerek fotoğraf çekebilirsiniz.

• [Tarih ekle] ayarlanarak kaydedilen fotoğraflarda tarih bilgisi silinemez.
• [Tarih ekle] eklenen fotoğrafları fotoğrafçıda bastırırken veya yazıcı çıktısı alırken, tarih ile 

bastırmayı tercih ederseniz tarih diğerinin üstüne basılır.
• Saat ayarlanmamışsa tarih bilgisi ile birlikte ekleyemezsiniz.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda [OFF] olarak ayarlıdır.
– Hareketli görüntüler kaydedilirken
– [Seri çekim] kullanırken

• [Tarih ekle] Akıllı Oto Modunda ayarlanamaz. Diğer kayıt modu ayarı gösterilir.
• [Tarih ekle] [OFF] ayarında kayıt yaptıktan sonra kayıt tarihi atmayı da ayarlayabilirsiniz (P137).

Uygulanabilir modlar: 

Yumuşak ten efekti, çekilecek fotoğraf sayısı ve Kendini Çekme Modunun diğer detaylarını 
ayarlayabilirsiniz.

• Ayrıntılı bilgi için bkz. P46.

[Tarih ekle]

Ayarlar Ayarların tanımı
[SAATSİZ] Yıl, ay ve gün ekleyin.

[SAAT İLE] Yıl, ay, gün, saat ve dakika ekleyin.

[OFF] —

[Kendini Çekme]

Ayarlar Ayarların tanımı
[ON] Ekranı döndürürseniz Kendini Çekme Modu etkinleşir.

[OFF] —

[SET] [Yumuşak Ten]/[Odklnmma]/[Zayıflatma Modu]/[Görüntü Sayısı]/[Geri Sayım] 
ayarlarını değiştirir.
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[Harekt. görüntü] Menüsünün Kullanımı

[Harekt. görüntü] menüsü ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P38.

• Aşağıdaki durumlarda [Harekt. görüntü] menüsü görüntülenmez.
– [Yumuşak Odak]/[Yıldız Filtresi] (Yaratıcı Kontrol Modu)

Uygulanabilir modlar: 

Hareketli görüntülerin resim kalitesini ayarlar.

• Dahili hafızaya kaydederken [Kyt kalitesi] [QVGA] olarak ayarlıdır.

Uygulanabilir modlar: 

Odak bir kez ayarlandıktan sonra sürekli olarak hedefe odaklanmaya devam eder.

Ayarlar: [ON]/[OFF]

• Odağı hareketli görüntü kaydına başladığınız konumda sabitlemek istiyorsanız bu fonksiyonu [OFF] 
olarak ayarlayın.

• Bu aşağıdaki durumda [OFF] olarak ayarlıdır.
– [Yıldızlı gökyz] (Çekim Modu)

[Kyt kalitesi]

Ayarlar Fotoğraf boyutu fps Görüntü 
formatı

[HD] 1280k720

30

16:9

[VGA] 640k480
4:3

[QVGA] 320k240

[Sürekli AF]
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Çeşitli oynatma yöntemleri

Kayıtlı fotoğrafları çeşitli yöntemlerle oynatabilirsiniz.

1 [(] tuşuna basın.

2 [MODE] üzerine basyn.

3 Öğe seçmek için 3/4/2/1 ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.
• Aşağıdaki öğeler seçilebilir.

[ ] ([Tümü]) (P35)

[ ] ([Slayt göst]) (P88)

[ ] ([Kategori seçimi]) (P90)

[ ] ([Takvim]) (P91)
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Çektiğiniz fotoğrafları belirtilen aralıklarla görüntüleyebilirsiniz.
Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini televizyona bağladığınızda bu 
yöntemi kullanmanız önerilir.

2 [Başlat] seçmek için 3 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

∫ Slayt gösterisi sırasında yapılan işlemler
Oynatma sırasında görüntülenen imleçler 3/2/1  ve [MENU/SET] tuşları yerine kullanılır.

[Slayt göst]

1 3/4 tuşuna basarak oynatılacak grubu seçin ve 
ardından [MENU/SET] üzerine basın.
• [Kategori seçimi] sırasında kategori seçmek için 3/4/2/1 

tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.
Kategori ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P90.

3 Oynat/Duraklat

[MENU/SET] Dur

2 Bir önceki fotoğrafa dön (duraklatıldığında)

1 Bir sonraki fotoğrafa geç (duraklatıldığında)

Cancel Select Set

Category Selection

All

Playback All the pictures

Slide Show
- 88 -



Oynatma/Düzenleme
∫ Slayt Gösterisi ayarlarının değiştirilmesi
Slayt Gösterisi menü ekranında [Efekt] veya [Ayarlar] seçerek Slayt 
Gösterisi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

[Efekt]
Fotoğraf geçişlerine ekran efektleri eklenebilir.
[ON]/[OFF]
• Panoramik fotoğraf oynatılırken [Efekt] ayarı devre dışıdır.

[Ayarlar]
[Süre] veya [Tekrarla] ayarlanabilir.

• Sadece [Efekt] ayarı [OFF] olarak seçildiğinde [Süre] ayarlanabilir.
• Panoramik fotoğraf oynatılırken [Süre] ayarı devre dışıdır.

• Hareketli görüntüler Slayt Gösterisi olarak oynatılamaz. [Kategori seçimi] [ ] (hareketli görüntü) 
seçildiğinde, slayt gösterisinde hareketli görüntülerin ilk kareleri fotoğraf olarak görüntülenir.

Ayarlar Ayarların tanımı

[Süre] [1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]

[Tekrarla] [ON]/[OFF]

Cancel Select Set

ONEffect

Start

Select screen effect

Slide Show

Setup
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Bu mod, fotoğrafları Çekim Moduna veya diğer kategorilere ([Portre], [Manzara] veya [Gece 
manzara]) göre aramanızı ve fotoğrafları kategorize etmenizi sağlar. Daha sonra her 
kategorideki fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Kategoriyi seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.
• Sadece içeriğinde fotoğraf bulunan kategorileri oynatabilirsiniz.

∫ Ayrılacak kategoriler hakkında

• Takvim Araması yaparsanız Kategori Seçimi iptal edilir.

[Kategori seçimi]

Kategori Kayıt bilgisi örn. Çekim Modları

*
[Portre]/[i-Portre]/[Yumuşak ten]/[Gece portre]/[i-Gece portre]/[Bebek1]/
[Bebek2]

[Kendini Çekme]

,
Panoramik Çekim Modu/[Manzara]/[i-Manzara]/[Gün batımı]/[i-Gün batımı]/ 
[Pencereden Çekim]

. [Gece portre]/[i-Gece portre]/[Gece manzara]/[i-Gece manzara]/[Yıldızlı gökyz]

[Spor]

Î [Bebek1]/[Bebek2]

í [Evcil hayvan]

1 [Yiyecek]

[Harekt. görüntü]
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Görüntüleri kayıt tarihine göre arayabilirsiniz.

• Takvim ekranı ilk görüntülendiğinde, görüntüleme ekranında seçilen fotoğrafın kayıt tarihi seçilen 
tarih olur.

• Takvim Ocak 2000 ile Aralık 2099 tarihleri arasında görüntülenebilir.
• Fotoğraf makinesinde tarih ayarlanmamışsa kayıt tarihi 1 Ocak 2015 olarak ayarlanır.
• [Dünya saati] fonksiyonunda gideceğiniz yeri ayarladıktan sonra fotoğraf çekerseniz bu fotoğraflar 

Takvimden Oynatma modunda çektiğiniz tarihe göre görüntülenir.

[Takvim]

1 Aramak istediğiniz tarihi seçmek için 3/4/2/1  
tuşuna basın.

2 Fotoğrafların listesini görüntülemek için [MENU/
SET] üzerine basın.
• Fotoğraflar, Çoklu Görüntüleme Modunda (30 ekran) görüntülenir.
İmleç, seçilen tarihin başındaki fotoğrafta görüntülenir.

3 Fotoğraf seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.
• Aramaya devam etmek için zum tuşunu [W] tarafına çevirerek 

önceki ekrana dönün. (P36)

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

201512

7

21
14

28

1

29

8
15
22

2

30

9
16
23

5
12
19
26

6

20
13

27

11
18

4

25

10
17

3

24
31

1/52
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Kaydedilen Fotoğraflarla Eğlenme ([Yaratıcı Rötuş])

Çektiğiniz fotoğraflara istediğiniz efektleri ekleyebilirsiniz.
• İşlem yapılan fotoğraflar yeni oluşturulur, bu nedenle dahili hafızada veya kartta yeterli alan 

olduğundan emin olun. Ayrıca kartın Yazma Koruma anahtarı [LOCK] konumunda ise işlem 
yapılamayacağını unutmayın.

• Fotoğrafa bağlı olarak efektler zor görülebilir.

1 Fotoğrafı seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından 3 tuşuna basın.

2 Görüntü efektlerini seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] 
tuşuna basın.
• Yaratıcı Kontrol Modundaki görüntü efektleri eklenebilir. (P62–66)
• 2 üzerine basıldığında seçilen görüntü efektinin kısa bir tanımı ekranda belirir.
• [Tek Nokta Renk] kullanarak istediğiniz rengi ayarlamak için, 

ekranın ortasındaki çerçeveyi 3/4/2/1 tuşlarıyla istediğiniz 
rengin üzerine getirin ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.

• [Efekt Yok] seçerseniz resim efektsiz görüntülenir.
Rötuş işlemine geçmek için başka bir görüntü efekti seçin.
Efekt eklemeyecekseniz menüden çıkın.

• Onay ekranı görüntülenir.
[Evet] seçildiğinde yapılır.

∫ [Oynatma] menüsünde [Yaratıcı Rötuş] seçerken
1 [Oynatma] menüsünden [Yaratıcı Rötuş] seçin. (P38)
2 Fotoğrafı seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından [MENU/SET] tuşuna basın.
3 Görüntü efektlerini seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Onay ekranı görüntülenir.
[Evet] seçildiğinde yapılır.

• Görüntü efekti, Yaratıcı Kontrol Modunda verilen efekte göre daha zayıf görünebilir.
• Önizleme ekranındaki görüntü ile rötuş işleminden sonraki görüntüdeki efekt seviyeleri farklı olabilir.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Hareketli görüntüler
– Panoramik Çekim Modunda çekilen fotoğraflar
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[Oynatma] Menüsünün Kullanımı

[Oynatma] menüsü ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P38.

Kayıtlı fotoğrafları kırpma, kayıtlı görüntülere koruma ayarı yapma gibi işlemler yapabilirsiniz.
• [Yaratıcı Rötuş], [Boyutla] veya [Kırpma] ile düzenlenmiş yeni bir fotoğraf oluşturulur.

Dâhili hafızada veya kartta boş yer yoksa yeni bir fotoğraf oluşturulamaz, bu nedenle boş yer olup 
olmadığını kontrol ettikten sonra fotoğrafı düzenlemenizi öneririz.

• Fotoğraf makinesiyle kaydedilen veya düzenlenen fotoğraflar diğer aygıtlarda düzgün 
oynatılamayabilir ve uygulanan efektler görüntülenemeyebilir.
Ayrıca diğer aygıtlarda kaydedilen görüntüler bu fotoğraf makinesinde oynatılamayabilir ve bu 
görüntülerde fotoğraf makinesinin fonksiyonları kullanılamayabilir.

Akıllı telefon/tabletten alınan yer bilgisi (enlem/boylam) fotoğraf makinesine gönderilip 
görüntülere eklenebilir.
• Dâhili hafızadaki fotoğraflarda yer bilgisi saklanamaz. 

Dâhili hafızadaki fotoğraflara yer bilgisi kaydetmek istiyorsunuz fotoğrafları hafıza kartına kopyalayın 
ve daha sonra [Yer günlüğü] yapın.

Hazırlık:
Akıllı telefon/tabletten fotoğraf makinesine yer bilgisi gönderme. (P109)

1 [Oynatma] menüsünde [Yer günlüğü] seçin.

2 3/4 tuşlarına basarak [Yer verisi ekle] seçin ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.

3 3/4 tuşlarına basarak fotoğraflara yer bilgisi kaydetmek istediğiniz 
zaman dilimini seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.
• Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçildiğinde yapılır.
• Yer bilgisi içeren fotoğraflar [ ] ile gösterilir.

[Yer günlüğü]
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∫ Yer bilgisi kaydetme işlemini duraklatmak için
Fotoğraflara yer bilgisi kaydetme işlemi sırasında [MENU/SET] tuşuna basın.
• İşlem beklemedeyken [±] görüntülenir.

Kayıt işlemine kaldığınız fotoğraftan devam etmek için [±] simgeli zaman dilimini seçin.

∫ Alınan yer bilgisini silmek için
1 [Oynatma] menüsünde [Yer günlüğü] seçin.
2 3/4 tuşlarına basarak [Yer verisini sil] seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine 

basın.
3 3/4 tuşlarına basarak silmek istediğiniz zaman dilimini seçin ve [MENU/SET] 

üzerine basın.
• Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçildiğinde yapılır.

• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Yer bilgisi kameraya gönderildikten sonra görüntü kaydedildiğinde (P109)
– Hareketli görüntüler
– Daha önce yer bilgisi içeren fotoğraflar yazılı olduğunda
– Görüntüler [Koruma] ile korunduğunda
– Kartta yeterli boş alan kalmadığında
– Kartın Yazma-Koruma anahtarı [LOCK] konumuna ayarlandığında
– Görüntüler başka aygıtlarla kaydedildiğinde

Kayıtlı fotoğraflara [Yaratıcı Rötuş] efekti ekleyebilirsiniz.

• Ayrıntılı bilgi için bkz. P92.

[Yaratıcı Rötuş]
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Web sayfalarına koyma, e-postaya ekleme vs. işlemlerini kolaylaştırmak için resim boyutu 
(piksel sayısı) küçültülür.

1 [Oynatma] menüsünden [Boyutla] seçin.

2 3/4 tuşuna basarak [TEK] veya [ÇOKLU] seçin ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.

• [ÇOKLU] modunda bir defada maksimum 50 fotoğraf düzenlenebilir.
• Boyutlandırılan fotoğrafın resim kalitesi bozulur.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Hareketli görüntüler
– Panoramik Çekim Modunda çekilen fotoğraflar
– Tarih eklenmiş fotoğraflar

[Boyutla]

3 Fotoğrafı ve boyutu seçin.
[TEK] ayarı
1 Fotoğrafı seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından [MENU/

SET] üzerine basın.
2 Boyutu seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından [MENU/

SET] üzerine basın.

[ÇOKLU] ayarı
1 Boyutu seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/

SET] üzerine basın.
2 Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından 

[MENU/SET] üzerine basın. (Bu adımı tekrarlayın)
• [MENU/SET] üzerine tekrar basarsanız ayar iptal edilir.

3 2 tuşlarına basarak [Yapildi] seçeneğini seçin ve 
[MENU/SET] tuşuna basın.

• Onay ekranı görüntülenir.
[Evet] seçildiğinde yapılır.
İşlem yapıldıktan sonra menüden çıkın.

3

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Kaydedilen fotoğrafı büyütebilir ve önemli bölümünü kesebilirsiniz.

1 [Oynatma] menüsünden [Kırpma] seçin.

2 Fotoğrafı seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine 
basın.

3 Kesilecek bölümleri seçmek için zum düğmesini kullanın ve 3/4/2/1 
tuşuna basın.

4 [MENU/SET] üzerine basın.
• Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçildiğinde yapılır.
İşlem yapıldıktan sonra menüden çıkın.

• Kesilen fotoğrafın resim kalitesi bozulur.
• Küçük boyutlu fotoğraflar kırpılmayabilir.
• Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
– Hareketli görüntüler
– Panoramik Çekim Modunda çekilen fotoğraflar
– Tarih eklenmiş fotoğraflar

[Kırpma]

Zum düğmesi (W): Küçültme

Zum düğmesi (T): Büyütme

3/4/2/1: Hareket
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Yanlışlıkla silinmesini istemediğiniz fotoğrafları Korumaya alayabilirsiniz.

1 [Oynatma] menüsünden [Koruma] seçin.

2 3/4 tuşuna basarak [TEK] veya [ÇOKLU] seçin ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.

∫ Bütün [Koruma] ayarlarının iptal edilmesi
1 [Koruma] menüsünden [Oynatma] seçin.
2 [İPTAL] seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Onay ekranı görüntülenir.
[Evet] seçildiğinde yapılır.
İşlem yapıldıktan sonra menüden çıkın.

• Dâhili hafızadaki veya karttaki fotoğrafları korumaya alsanız bile, dâhili hafıza veya kart 
biçimlendirildiğinde fotoğraflar silinir.

[Koruma]

3 Fotoğrafı seçin ve [MENU/SET] 
üzerine basın.
• [MENU/SET] üzerine tekrar 

basıldığında ayarlar iptal edilir.
• Ayarladıktan sonra menüden çıkın.

[TEK] [ÇOKLU]

1 2 3

4 5 6
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Çektiğiniz fotoğrafları dâhili hafızadan karta veya karttan dâhili hafızaya kopyalayabilirsiniz.

1 [Oynatma] menüsünden [Kopyala] seçin.

2 Kopyalanacak yeri seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.

• Onay ekranı görüntülenir.
[Evet] seçildiğinde yapılır.
İşlem yapıldıktan sonra menüden çıkın.

• Kopyalama işlemi sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın.

• [ ] seçiliyken, kopyalanacak yerde aynı isimde (klasör numarası/dosya numarası) başka bir 
fotoğraf varsa yeni bir klasör oluşturulur ve fotoğraf kopyalanır.
[ ] seçiliyken, kopyalanacak yerde aynı isimde (klasör numarası/dosya numarası) başka bir 
fotoğraf varsa fotoğraf kopyalanmaz.

• Fotoğrafı kopyalamak uzun sürebilir.
• [Koruma] ayarları kopyalanmaz. Kopyalama işlemi bittikten sonra bu ayarları tekrar yapın.

[Kopyala]

[ ] ([Dahili>SD]): Dâhili hafızadaki bütün fotoğraflar bir defada karta kopyalanır.
[ ] ([SD>Dahili]): Karttan dâhili hafızaya her defasında bir fotoğraf kopyalanır.

Fotoğrafı seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.
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Wi-FiR fonksiyonu
∫ Fotoğraf makinesini kablosuz LAN cihazı olarak kullanma
Kablosuz LAN cihazlarından daha güvenilir güvenlik özellikleri gerektiren ekipmanlar veya 
bilgisayar sistemleri kullanılırken güvenlik tasarımı ve kullanılan sistemin kusurları bakımından 
gerekli önlemlerin alındığından emin olun. Panasonic, fotoğraf makinesinin kablosuz LAN 
cihazı dışında herhangi bir amaçla kullanımından doğan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul 
etmeyecektir.

∫ Bu fotoğraf makinesinin Wi-Fi fonksiyonunun fotoğraf makinesinin satıldığı ülkelerde 
kullanılacağı farz edilir

Bu fotoğraf makinesinin satıldığı ülkeler haricinde kullanılması söz konusu ülkenin radyo 
dalgası yönetmeliklerini ihlal edebilir, Panasonic bu tür ihlallerden dolayı sorumluluk kabul 
etmez.

∫ Radyo dalgası ile gönderilen ve alınan verilerin engellenme riski vardır
Lütfen radyo dalgası ile gönderilen ve alınan verilerin üçüncü bir tarafça engellenebileceğini 
unutmayın.
Bilgi güvenliğinin korunması için şifre ayarlamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

∫ Manyetik alan, statik elektrik veya parazit bulunan alanlarda fotoğraf makinesini 
kullanmayın

• Manyetik alan, statik elektrik veya mikrodalga fırının yakınları gibi parazit oluşturabilecek alanlarda 
fotoğraf makinesini kullanmayın. Aksi takdirde radyo dalgaları kesilebilir.

• Fotoğraf makinesinin mikrodalga fırın veya 2,4 GHz radyo dalgası bandını kullanan kablosuz 
telefonların yakınında kullanılması her iki cihazın da performansında düşüşe yol açar.

∫ Kullanmaya yetkili olmadığınız kablosuz ağlara bağlanmayın
Fotoğraf makinesi Wi-Fi fonksiyonunu kullanırken kablosuz ağlar otomatik olarak aranacaktır. 
Arama sırasında kullanmaya yetkili olmadığınız kablosuz ağlar (SSID¢) görüntülenebilir, ancak 
yetkisiz erişim olarak kabul edilebileceğinden bu ağlara bağlanmaya çalışmayın.
¢ SSID, kablosuz bir LAN bağlantısının üzerinden ağı tanımlamak için kullanılan addır. SSID her iki 

cihazda da aynıysa aktarım yapılabilir.

∫ Kullanmadan Önce
• Tarih ve saat ayarlarını önceden yapın. (P22)
• Bu cihazda Wi-Fi fonksiyonunu kullanmak için kablosuz bir erişim noktası veya kablosuz LAN 

fonksiyonu bulunan bir hedef cihaz gereklidir.
Kablosuz bir erişim noktası kullanırken IEEE802.11b, IEEE802.11g veya IEEE802.11n uyumlu bir 
cihaz kullanın.

• Fotoğraf makinesi, herkese açık kablosuz LAN bağlantısına bağlanmak için kullanılamaz.
• Görüntü gönderirken tamamen şarj olmuş bir batarya kullanmanız önerilir.

Batarya göstergesi kırmızı yanarken diğer ekipmanlarla bağlantı başlatılamayabilir veya bağlantı 
kopabilir. 
([Bağlantı hatası] gibi bir ileti görüntülenir.)

• AV kablosu (isteğe bağlı) bağlı olduğunda kamera Wi-Fi ağlarına bağlanamaz. Ayrıca [Wi-Fi] tuşu 
devre dışıdır.
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∫ Wi-Fi bağlantı lambası hakkında

∫ [Wi-Fi] tuşu ile ilgili önemli notlar
Wi-Fi bağlantısından önce [Wi-Fi] tuşuna basılı tutmak
(Akıllı telefon/tablete bağlanırken)

• Akıllı telefonu/tableti makineye bağlamak için gerekli bilgiler (QR kodu, 
SSID ve şifre) görüntülenir. (P103)

Wi-Fi bağlantısı yapmadan önce [Wi-Fi] üzerine basma
• Aşağıdaki öğeler seçilebilir.

Wi-Fi bağlantısı kullanırken [Wi-Fi] üzerine basma
• Aşağıdaki öğeler seçilebilir.

Kamera [Uzaktan Çekim & Görüntüleme] ile bağlandığında Wi-Fi bağlantısının nasıl 
sonlandırılacağını açıklayan bir kılavuz ekrana gelir. (P106)

• Görüntü gönderirken hafıza kartını veya bataryayı çıkarmayın ve sinyal alınamayan bir alana 
gitmeyin.

• Servise bağlandığınızda ekran bir anlığına bozuk görüntü verebilir ancak bu gönderilen görüntüyü 
etkilemeyecektir.

Mavi ışık: Wi-Fi bağlantısı beklemede
Yanıp sönen 
mavi ışık: Wi-Fi bağlantısı kullanılarak veri alınıyor/

gönderiliyor

[Yeni Bağlantı] (P103)
[Geçmiş Bağlantı] (P124)
[Favori Bağlantı] (P124)
[Wi-Fi Kurulumu] (P128)

[Bağlantıyı Sonlandır] Wi-Fi bağlantısını keser.

[Hedefi Değiştir] Wi-Fi bağlantısını keser ve başka bir Wi-Fi bağlantısı 
seçmenizi sağlar.

[Resim Gönderme Ayarlarını 
Değiştir]

Ayrıntılı bilgi için bkz. P127.

[Mevcut Hedefi Favori’ye 
Kaydet]

Mevcut bağlantı hedefini veya bağlantı yöntemini kaydederek 
bir sonraki seferde aynı bağlantı yöntemini kullanarak 
kolaylıkla bağlanabilirsiniz.

[Ağ Adresi] Fotoğraf makinenizin MAC adresini ve IP adresini gösterir.

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone
Please scan the QR code using Image App,
or enter the password into Wi-Fi settings

Cancel
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Bu kullanım talimatlarında, aksi belirtilmedikçe, hem akıllı telefonlar hem de tabletler “akıllı 
telefon” olarak anılacaktır.

• Mobil bir ağdan görüntü gönderirken sözleşmenizin detaylarına bağlı olarak yüksek paket iletişim 
ücretleri uygulanabilir.

• Radyo dalgası koşullarına bağlı olarak bazı fotoğrafların tamamı gönderilemeyebilir. Fotoğrafları 
gönderirken bağlantı kesilirse, fotoğraflar bazı kısımları eksik şekilde gönderilebilir.

Wi-Fi fonksiyonu ile yapılabilecek işlemler

Akıllı Telefon/Tablete ile Kontrol

Akıllı telefonla uzaktan görüntü kaydetme (P107)

Fotoğraf makinesindeki fotoğrafları oynatma (P107)
Fotoğraf makinesinde kayıtlı görüntüleri kaydetme (P108)

Alınan yer bilgilerinin fotoğraf makinesine gönderilmesi 
(P109)

Görüntüleri bilgisayara gönderirken

Her kayıttan sonra görüntü gönderme (P114)

Seçilen görüntüleri gönderme (P115)

Görüntüleri otomatik olarak aktarmak için (P116)
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Akıllı Telefon/Tablete ile Kontrol

Akıllı telefon kullanarak kamerayla görüntü çekebilir ve 
kaydedebilirsiniz.
Akıllı telefonunuzda “Panasonic Image App” (bundan sonra 
“Image App” olarak anılacaktır) uygulamasını kurmalısınız.

“Image App”, Panasonic tarafından sunulan bir uygulamadır.
• İşletim Sistemi

• En yeni versiyonu kullanın.
• Desteklenen işletim sistemleri Ocak 2015 tarihi itibarıyla doğrudur ve bunlar değişebilir.
• Nasıl çalıştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için “Image App” menüsündeki [Help] bölümünü okuyun.
• Ekran işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir.
• Bu noktadan itibaren açıklanan ekran ve prosedürler, modelin ilk satışa sunulduğu zamana aittir. Bu 

ekran ve prosedürler versiyon güncellemeleriyle birlikte değişebilir.
• Kullanılan akıllı telefon türüne bağlı olarak bu hizmet gerektiği gibi kullanılamayabilir.

“Image App” hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki destek sitesine bakın.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Site sadece İngilizce’dir.)

• Uygulamayı mobil bir ağdan indirirken sözleşmenizin detaylarına bağlı olarak yüksek paket iletişim 
ücretleri uygulanabilir.

Akıllı telefon/tablet uygulamasını kurma “Image App”

AndroidTM uygulaması: Android 2.3.3 veya üzeri

iOS uygulaması: iOS 6.0 veya üzeri
(iPhone 3GS desteklenmemektedir.)

1 Akıllı telefonu bir ağa bağlayın.

2 (Android) “Google PlayTM Store” seçeneğini seçin.

(iOS) “App StoreSM” seçeneğini seçin.

3 Arama kutusuna “Panasonic Image App” veya “LUMIX” yazın.

4 “Panasonic Image App”  seçeneğini seçip kurun.
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[Wi-Fi] üzerine basılı tutarak fotoğraf makinesini akıllı telefona veya tablete kolayca 
bağlayabilirsiniz.

1 [Wi-Fi] üzerine basılı tutun.
• Akıllı telefonu bu cihaza bağlamak için gereken bilgi (QR kod, 

SSID ve parola) ekrana gelir.
• Aşağıdaki menü öğelerini seçerek de kameraya Wi-Fi bağlantısı 

kurabilirsiniz:

Akıllı telefon/tablete bağlanma

Hazırlık

• “Image App” uygulamasını önceden yükleyin. (P102)

1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Yeni Bağlantı] seçeneğini 

seçin ve [MENU/SET] tuşuna basın.

3 3/4 tuşlarına basarak [Uzaktan Çekim & Görüntüleme] 
seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

Cancel Select Set

New
Connection

History
Connection

Favorite
Connection

Wi-Fi
Setup

Wi-Fi

Cancel Select Set

Select a function

Remote Shooting & View

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera
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2 Akıllı telefonu çalıştırın.
• Bağlantı yöntemi, akıllı telefonunuza göre değişir.
• Bağlantı tamamlandığında, akıllı telefonun bağlandığını gösteren bir mesaj ekrana gelir.

(Bu işlemden sonra, bağlantının tamamlanması uzun sürebilir.)

iOS cihazı kullanıyorsanız

Bağlantı kurmak için QR kodunu tararken
(Fotoğraf makinesini tekrar bağlarken 1 - 5 arası adımlar gerekli değildir)
1 “Image App”’i başlatın. (P102)

2 [QR code] ve ardından [OK] seçin.
3 “Image App” kullanarak fotoğraf makinesi ekranında 

görüntülenen QR kodunu tarayın.

4 Profili kurun.
• Tarayıcıda bir mesaj görüntülenir.
• Akıllı telefon şifre ile kilitlenmişse akıllı telefonu açmak için şifreyi girin.

5 Tarayıcıyı kapatmak için ana ekran tuşuna basın.
6 Akıllı telefon/tabletin ayar ekranında Wi-Fi fonksiyonunu açın.

7 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen SSID'yi seçin.

8 Ana ekrana dönün ve “Image App” uygulamasını başlatın. 
(P102)

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone
Please scan the QR code using Image App,
or enter the password into Wi-Fi settings

Cancel

Wi-Fi

Wi-Fi

0123456789ABC

Wi-Fi

0123456789ABC
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SSID ve şifre ile bağlantı kurarken
1 Akıllı telefon/tabletin ayar ekranında Wi-Fi fonksiyonunu açın.
2 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen SSID'yi seçin.

3 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen şifreyi girin. 
(Sadece ilk kez bağlarken)

4 “Image App”’i başlatın. (P102)

Android cihazı kullanıyorsanız

Bağlantı kurmak için QR kodunu tararken
1 “Image App”’i başlatın. (P102)

2 [QR code] seçin.
3 “Image App” kullanarak fotoğraf makinesi ekranında 

görüntülenen QR kodunu tarayın.

SSID ve şifre ile bağlantı kurarken
1 “Image App”’i başlatın. (P102)

• Fotoğraf makinesi arama işleminin devam ettiğini belirten bir mesaj belirirse mesajı 
kapatın.

2 [Wi-Fi] seçin.
3 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen SSID'yi 

seçin.

4 Fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen şifreyi girin. 
(Sadece ilk kez bağlarken)
• Akıllı telefonun şifre görüntüleme kutucuğunu işaretlerseniz şifreyi yazdıkça 

görebilirsiniz.

Wi-Fi

0123456789ABC

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone
Please scan the QR code using Image App,
or enter the password into Wi-Fi settings

Cancel

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone
Please scan the QR code using Image App,
or enter the password into Wi-Fi settings

Cancel
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∫ Bağlantıyı kesme
Kullandıktan sonra akıllı telefona yapılan bağlantıyı sonlandırın. Bağlantıyı kapattıktan 
sonra normal kayıt ve oynatma işlemlerini yapabilirsiniz.

1 [ ] üzerine basın.
• Onay ekranı görüntülenir.

[Evet] seçildiğinde yapılır.
2 Akıllı telefonda “Image App” uygulamasını kapatın.

(iOS cihazı kullanıyorsanız)
“Image App” ekranında uygulamayı kapatmak için ana ekran tuşuna basın.

(Android cihazı kullanıyorsanız)
“Image App” ekranında uygulamayı kapatmak için geri tuşuna iki kez basın.
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1 Akıllı telefon bağlanın. (P103)
2 Akıllı telefonu çalıştırın.

• Aşağıdaki Kayıt Modlarında uzaktan kayıt fonksiyonu devre dışıdır. Kullanmayı denerseniz kamera 
Normal Fotoğraf Moduna geçer.
– Panoramik Çekim Modu
– [HDR] (Çekim Modu)

• Uzaktan kayıt fonksiyonunu kullanırken fotoğraf makinesinin [ON/OFF] tuşu ve [ ] tuşu dışındaki 
kontrolleri devre dışı kalır.

1 Akıllı telefon bağlanın. (P103)
2 Akıllı telefonu çalıştırın.

Akıllı telefon/tablet kullanarak fotoğraf çekmek (uzaktan kayıt)

1 [ ] seçin.
2 Kompozisyona karar vermek için zumu çalıştırın.
3 Parmağınızı deklanşörden çekin.

• Çektiğiniz görüntüler fotoğraf makinesine kaydedilir.
• Hareketli görüntü kaydedilemez.
• Bazı ayarlar mevcut değildir.
• Zum kullanıyorsanız objektif çerçevesi uzar veya geri 

çekilir. Bu durum kameranın eğilmesine neden olabilir. 
Kamerayı bir tripoda veya kaideye sabitlemenizi öneririz.

Fotoğraf makinesindeki fotoğrafları oynatma

1 [ ] seçin.
• Ekranın sol üst köşesinde (A) ikonunu 

seçerek görüntüleri değiştirebilirsiniz. 
Fotoğraf makinesinde kayıtlı görüntüleri 
ekrana getirmek için [LUMIX]'i seçin.

2 Görüntüyü büyütmek için üzerine dokunun.
• Hareketli görüntüler oynatılamaz.

A
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1 Akıllı telefon bağlanın. (P103)
2 Akıllı telefonu çalıştırın.

Fotoğraf makinesinde kayıtlı görüntüleri kaydetme

1 [ ] seçin.
• Ekranın sol üst köşesinde (A) ikonunu 

seçerek görüntüleri değiştirebilirsiniz. 
Fotoğraf makinesinde kayıtlı görüntüleri 
ekrana getirmek için [LUMIX]'i seçin.

2 Aygıta kaydetmek için görüntüye 
dokunarak sürükleyin.
• Hareketli görüntüler kaydedilemez.
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Akıllı telefon yer bilgisi alabilir ve daha sonra bu bilgiyi görüntülere ekleyebilirsiniz.
• Kameranın [Oynatma] menüsündeki [Yer günlüğü] fonksiyonunu kullanarak akıllı telefondan 

gönderilen yer bilgisini görüntülerin üzerine yazabilirsiniz. (P93)

1 Saatleri senkronize et
2 Yer bilgisi kaydını başlat
3 Görüntü kaydı başlat
4 Yer bilgisi kaydını durdur
5 Yer bilgisini gönderir
6 [Oynatma] menüsünde [Yer günlüğü] fonksiyonunu kullanarak yer bilgisini yazın

∫ Akıllı telefonu çalıştırın
1 Akıllı telefon bağlanın. (P103)
2 [ ] seçin.
3 [Geotagging] seçin.
4 Bir ikon seçin.

• Kullanım Uyarıları:
Bu fonksiyonu kullanırken hedefin kişisel ad, görüntü ve özelliklerini koruyan haklarına ve 
gizliliğine özellikle dikkat edin. Kullanımdan doğan riskler sizin sorumluluğunuzdadır.

• [Time sync] sonrasında bu cihazın veya akıllı telefon saat ayarını değiştirdiyseniz tekrar [Time sync] 
yapın.

• Akıllı telefon yer bilgilerinin alınacağı aralığı belirleyebilir ve yer bilgilerinin aktarım durumunu kontrol 
edebilirsiniz.
Ayrıntılar için “Image App” menüsünde [Help] bölümüne bakın.

Akıllı telefon/tabletten fotoğraf makinesine yer bilgisi gönderme

Yer bilgisi kaydını başlatır/durdurur.
• Yer bilgisi kaydetmeye başlamadan önce [Time sync] işlemi yapın.
• Yer bilgisi kaydedilirken akıllı telefon bataryası çabuk biter.

Yer bilgisinin kaydedilmesi gerekmiyorsa yer bilgisi kaydını durdurun.

Yer bilgisi gönderir.
• Akıllı telefonda işlem yapmak için ekrana gelen mesajları takip edin.
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∫ Gönderme yöntemleri ve gönderilebilen görüntüler

• Cihaza bağlı olarak bazı görüntüler oynatılamayabilir veya gönderilemeyebilir.
• Görüntü oynatmayla ilgili bilgi için hedef aygıtın kullanma talimatlarına bakın.
• Görüntü göndermeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P126.

Her menünün başına gitmek için aşağıdakilere tıklayın.

Fotoğraf makinesini kontrol ederek akıllı telefona/tablete görüntü gönderme

JPEG Motion JPEG

Her kayıttan sonra görüntü gönderme
([Kaydederken Resim Gönder]) ± —

Seçilen görüntüleri gönderme
([Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder]) ± —

Hazırlık

• “Image App” uygulamasını önceden yükleyin. (P102)

Her kayıttan sonra görüntü gönderme ([Kaydederken Resim Gönder]) P111

Seçilen görüntüleri gönderme ([Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder]) P112
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1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Yeni Bağlantı] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] tuşuna 

basın.
3 3/4 tuşlarına basarak [Kaydederken Resim Gönder] seçin 

ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

4 3/4 tuşlarına basarak [Akıllı telefon] seçin ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.

5 [MENU/SET] üzerine basın.
6 [MENU/SET] üzerine basın.

• Bağlantı yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P104, 105.
7 3/4 tuşlarına basarak bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ardından [MENU/SET] 

üzerine basın.
8 Gönderme ayarını kontrol edin ve [MENU/SET] tuşuna basın.

• Gönderme ayarlarını değiştirmek için 2 üzerine basın. (P127)
9 Fotoğraf çekin.

• Fotoğraflar çekildikten sonra otomatik olarak gönderilir.
• Ayarı değiştirmek veya bağlantıyı kesmek için [Wi-Fi] üzerine basın. (P100)

Fotoğraf gönderirken ayarları değiştiremezsiniz. Gönderme işlemi tamamlanana kadar 
bekleyin.

• Kamera [Kaydederken Resim Gönder] kullanılarak bağlandığında hareketli görüntü 
kaydedemezsiniz.

Her kayıttan sonra görüntü gönderme ([Kaydederken Resim Gönder])

Cancel Select Set

Select a function

Remote Shooting & View

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera
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1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Yeni Bağlantı] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] tuşuna 

basın.
3 3/4 tuşlarına basarak [Kamerada Kayıtlı Resimleri 

Gönder] seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

4 3/4 tuşlarına basarak [Akıllı telefon] seçin ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.

5 [MENU/SET] üzerine basın.
6 [MENU/SET] üzerine basın.

• Bağlantı yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P104, 105.
7 3/4 tuşlarına basarak bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ardından [MENU/SET] 

üzerine basın.
8 Gönderme ayarını kontrol edin ve [MENU/SET] tuşuna basın.

• Gönderme ayarlarını değiştirmek için 2 üzerine basın. (P127)
9 3/4 tuşlarına basarak [TEK] veya [ÇOKLU] seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine 

basın.
• Ayarı değiştirmek veya bağlantıyı kesmek için [Wi-Fi] üzerine basın. (P100)

Seçilen görüntüleri gönderme ([Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder])

[TEK] ayarı
1 2/1 tuşlarına basarak fotoğrafı seçin.
2 [MENU/SET] üzerine basın.

[ÇOKLU] ayarı
1 Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından 

[MENU/SET] üzerine basın. (Bu adımı tekrarlayın)
• [MENU/SET] üzerine tekrar basarsanız ayar iptal edilir.

2 2 tuşlarına basarak [Yapildi] seçeneğini seçin ve [MENU/
SET] tuşuna basın.
• [ÇOKLU] ile gönderilebilecek fotoğraf sayısı sınırlıdır.

• Onay ekranı görüntülenir. [Evet] seçildiğinde yapılır.

Cancel Select Set

Select a function

Remote Shooting & View

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Görüntüleri bilgisayara gönderirken

∫ Gönderme yöntemleri ve gönderilebilen görüntüler

• Hareketli görüntü gönderirken AC adaptörün (ürünle birlikte verilen) takılı olmasını öneriyoruz.
• Cihaza bağlı olarak bazı görüntüler oynatılamayabilir veya gönderilemeyebilir.
• Görüntü oynatmayla ilgili bilgi için hedef aygıtın kullanma talimatlarına bakın.
• Görüntü göndermeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P126.

Her menünün başına gitmek için aşağıdakilere tıklayın.

Bu cihazla kaydettiğiniz fotoğrafları ve hareketli görüntüleri 
bilgisayara gönderebilirsiniz.
Makineyi şarj olurken otomatik olarak makinedeki 
görüntüleri aktarmaya da ayarlayabilirsiniz.
(Akıllı Aktarım) (P116)

JPEG Motion JPEG

Her kayıttan sonra görüntü gönderme
([Kaydederken Resim Gönder]) ± —

Seçilen görüntüleri gönderme
([Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder]) ± ±

Hazırlık

(Fotoğraf makinesinde)
• Hedef bilgisayarın çalışma grubunun standart 

ayarı değiştirilmişse [PC Bağlantısı] kısmında 
fotoğraf makinenizin de ayarını değiştirmeniz 
gereklidir. (P128)

(Bilgisayarınızda)
• Bilgisayarı açın.
• Bilgisayara görüntü göndermeden önce 

görüntülerin bilgisayarda gönderileceği 
klasörleri hazırlayın. (P114)

Her kayıttan sonra görüntü gönderme ([Kaydederken Resim Gönder]) P114

Seçilen görüntüleri gönderme ([Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder]) P115
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• Altsayısal karakterlerden oluşan bir bilgisayar kullanıcı hesabı [hesap adı (maksimum 254 karakter) 
ve parola (maksimum 32 karakter)] oluşturun.
Hesap alfasayısal olmayan karakterler içeriyorsa hedef klasör oluşturma girişimi başarısız olabilir.

• Hedef klasör adı 20 veya daha az alfanümerik karakterden oluşmalıdır. 

(Windows için)
Desteklenen OS: Windows VistaR/WindowsR 7/WindowsR 8/WindowsR 8.1

Örnek: Windows 7
1 Görüntülerin alınmasını istediğiniz bir klasör seçip seçtiğiniz klasöre sağ tıklayın.
2 [Özellikler] seçeneğini seçip klasör paylaşımını etkinleştirin.

• Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın kullanma talimatlarına veya işletim sisteminin Yardım bölümüne bakın.

(Mac için)
Desteklenen OS: OS X v10.5 – v10.9

Örnek: OS X v10.8
1 Görüntülerin alınmasını istediğiniz bir klasör seçip sırasıyla şu öğelere tıklayın.

[Dosya]  [Bilgi Ver]
2 Klasör paylaşımını etkinleştirin.

• Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın kullanma talimatlarına veya işletim sisteminin Yardım bölümüne bakın.

1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Yeni Bağlantı] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] tuşuna basın.
3 3/4 tuşlarına basarak [Kaydederken Resim Gönder] seçin ve ardından [MENU/SET] 

üzerine basın.
4 3/4 tuşlarına basarak [PC] seçin ve ardından [MENU/SET] 

üzerine basın.
5 [MENU/SET] üzerine basın.

• Bağlantı yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P120.
6 3/4 tuşlarına basarak bağlanılacak bilgisayarı seçin ve 

[MENU/SET] üzerine basın.
• Bağlanmak istediğiniz bilgisayar görüntülenmezse [Manuel ekle] seçin 

ve bilgisayarın adını girin (Apple Mac bilgisayarlar için NetBIOS adı).
7 3/4 tuşlarına basarak bilgisayarın hedef klasörünü seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.
8 Gönderme ayarını kontrol edin ve [MENU/SET] tuşuna basın.

• Gönderme ayarlarını değiştirmek için 2 üzerine basın. (P127)
9 Fotoğraf çekin.

• Ayarı değiştirmek veya bağlantıyı kesmek için [Wi-Fi] üzerine basın. (P100)
Fotoğraf gönderirken ayarları değiştiremezsiniz. Gönderme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

• Kamera [Kaydederken Resim Gönder] kullanılarak bağlandığında hareketli görüntü kaydedemezsiniz.

Görüntülerin alınacağı bir klasör oluşturmak

Her kayıttan sonra görüntü gönderme ([Kaydederken Resim Gönder])

Cancel Select Set

Select a function

Remote Shooting & View

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera
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1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Yeni Bağlantı] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] tuşuna 

basın.
3 3/4 tuşlarına basarak [Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder] seçin ve ardından 

[MENU/SET] üzerine basın.
4 3/4 tuşlarına basarak [PC] seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.
5 [MENU/SET] üzerine basın.

• Bağlantı yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P120.
6 3/4 tuşlarına basarak bağlanılacak bilgisayarı seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.

• Bağlanmak istediğiniz bilgisayar görüntülenmezse [Manuel ekle] seçin ve bilgisayarın adını 
girin (Apple Mac bilgisayarlar için NetBIOS adı).

7 3/4 tuşlarına basarak bilgisayarın hedef klasörünü seçin ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

8 Gönderme ayarını kontrol edin ve [MENU/SET] tuşuna basın.
• Gönderme ayarlarını değiştirmek için 2 üzerine basın. (P127)

9 3/4 tuşlarına basarak [TEK] veya [ÇOKLU] seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine 
basın.
• Ayarı değiştirmek veya bağlantıyı kesmek için [Wi-Fi] üzerine basın. (P100)

• Belirlenen klasörde gönderildikleri tarihe göre klasörler oluşturulur ve fotoğraflar bu klasörlere 
kaydedilir.

• Kullanıcı hesabı ve parola isteyen bir ekran çıkarsa bilgisayarınızda ayarladığınız parolayı girin.
• Bilgisayar adı (Apple Mac bilgisayarlar için NetBIOS adı) boşluk (boş karakter) vs. içerdiğinde doğru 

tanınmayabilir.
Bağlantı girişimi başarısız olursa bilgisayar adını (veya NetBIOS adını) sadece alfanümerik 
karakterler içeren (maksimum 15 karakter) bir adla değiştirmenizi öneririz.

Seçilen görüntüleri gönderme ([Kamerada Kayıtlı Resimleri Gönder])

[TEK] ayarı
1 2/1 tuşlarına basarak fotoğrafı seçin.
2 [MENU/SET] üzerine basın.

[ÇOKLU] ayarı
1 Fotoğrafı seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından 

[MENU/SET] üzerine basın. (Bu adımı tekrarlayın)
• [MENU/SET] üzerine tekrar basarsanız ayar iptal edilir.

2 2 tuşlarına basarak [Yapildi] seçeneğini seçin ve [MENU/
SET] tuşuna basın.
• [ÇOKLU] ile gönderilebilecek fotoğraf sayısı sınırlıdır.

• Onay ekranı görüntülenir. [Evet] seçildiğinde yapılır.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Görüntüleri otomatik olarak aktarmak için 

([Akıllı transfer])

Akıllı Aktarım fotoğraf makinesindeki görüntüleri otomatik olarak bilgisayara aktaran bir 
fonksiyondur.
Fotoğraf makinesini AC adaptöre (ürünle birlikte verilen) bağladığınızda aktarım başlar.

• [Oto aktarım] [ON] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi kayıtlı görüntüleri otomatik olarak yükler. 
Bu sebeple, örneğin bu fotoğraf makinesini başkalarıyla ortak kullanıyorsanız görüntüler yanlışlıkla 
yüklenebilir.
Panasonic, yüklenen görüntülerden doğan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

• Panasonic, [Akıllı transfer] kullanımından doğan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
• Fotoğraf makinesini uçağa, hastaneye vb. götürürseniz [Uçak Modu] modunu [ON] olarak ayarlayın 

ve kapatın, çünkü fotoğraf makinesinin yaydığı elektromanyetik dalgalar cihazları ve sistemleri 
etkileyebilir. (P42)

• Şarjla ilgili bir hata oluşursa Akıllı Aktarım yapılamayabilir. (P145)
• Dâhili hafızada kayıtlı görüntüler için akıllı transfer özelliği kullanılamaz.
• [Akıllı transfer] hafıza kartı kilitliyken kullanılamaz.

Örnek [Oto aktarım]

A AC adaptör (ürünle birlikte verilen)
B USB bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilen)
C PC 

1 [Oto aktarım] [ON] olarak ayarlayın
2 Kaydedin
3 Şarj edin
4 Aktarıma başlayın

Akıllı Aktarımı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
1 Akıllı Aktarımı kurun (ilk kurulum). (P117)
2 [Oto aktarım] işlemini yapın. (P117)
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Akıllı Aktarımı ilk kez kullanırken kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
Akıllı Aktarımın bir sonraki kullanımında, [Hedefi ayarla] (P118) menüsünden ayarları 
değiştirebilirsiniz.

1 [Wi-Fi] menüsünden [Wi-Fi Kurulumu] seçeneğini seçip [MENU/SET] üzerine basın. 
(P38)

2 3/4 tuşlarına basarak [Akıllı transfer] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

3 Kablosuz erişim noktasına bağlanma yöntemini seçip ayarlayın.
• Ayrıntılı bilgi için bkz. P120.

4 Aktarım hedefi ayarlayın.
• Aktarımdan önceki hazırlıklar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. “Görüntüleri bilgisayara 

gönderirken”, P113.

5 3/4 tuşlarına basarak [Oto aktarım] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.
6 3/4 tuşlarına basarak [ON] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.

• Sadece [Oto aktarım] [ON] olarak ayarlıyken kaydettiğiniz görüntüler aktarılır.

Fotoğraf makinesini şarj ederken görüntü aktarabilirsiniz.

Hazırlık:
[Akıllı transfer] uygulamasını önceden yapılandırın. (P117)

1 Fotoğraf makinesini kapatın.
2 (Güç çıkışı kullanırken)

AC adaptörü (ürünle birlikte verilen) ve fotoğraf makinenizi USB bağlantı kablosu 
(ürünle birlikte verilen) kullanarak bağlayın ve AC adaptörü (ürünle birlikte verilen) 
güç çıkışına takın.
(Bilgisayar kullanırken)
USB bağlantı kablosunu (ürünle birlikte verilen) kullanarak fotoğraf makinenizi 
bilgisayara bağlayın.
• Akıllı Transfer başlar.

(Batarya seviyesi düşükse şarj etmeye öncelik verilebilir.)
• Bilgisayarın teknik özelliklerine bağlı olarak [Akıllı transfer] başarısız olabilir.

• [Oto aktarım] [OFF] olarak ayarlıyken aktarılmayan görüntüler varsa bu görüntülerin aktarılıp 
aktarılmayacağını onaylamak için bir ileti görüntülenir. İstediğiniz seçeneği seçin.

Yapılandırma [Akıllı transfer]

1 3/4 tuşlarına basarak bağlanmak istediğiniz bilgisayarı seçin ve ardından [MENU/
SET] üzerine basın.

2 3/4 tuşlarına basarak göndermek istediğiniz klasörü seçin ve ardından [MENU/SET] 
üzerine basın.

Otomatik aktarma
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Aktarım hedefini veya görüntülerin ayarlarını değiştirme.

1 [Wi-Fi] menüsünden [Wi-Fi Kurulumu] seçeneğini seçip [MENU/SET] üzerine basın. 
(P38)

2 3/4 tuşlarına basarak [Akıllı transfer] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

3 3/4 tuşlarına basarak [Hedefi ayarla] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

4 3/4 tuşlarına basarak öğeyi seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

Aktarılan görüntülerin tarihi ve ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

1 [Wi-Fi] menüsünden [Wi-Fi Kurulumu] seçeneğini seçip [MENU/SET] üzerine basın. 
(P38)

2 3/4 tuşlarına basarak [Akıllı transfer] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

3 3/4 tuşlarına basarak [Günlüğü görüntüle] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] 
üzerine basın.
• Aktarılan görüntülerin tarihleri ve içeriği görüntülenir.

Görüntülemeyi bitirdikten sonra menüden çıkın.

[Hedefi ayarla]

Öğe Ayarların tanımı

[Hedef]
Bağlanılacak kablosuz erişim noktasını değiştirir.
Kablosuz erişim noktasına bağlanma yöntemini seçip ayarlayın.
• Ayrıntılı bilgi için bkz. P120.

[Boyut]

Gönderilecek görüntüyü yeniden boyutlandırır.
[Orijinal]/[Değiştr]
• [Değiştr] ayarı ile resim boyutunu [M] veya [S] olarak seçebilirsiniz.

En boy oranı değişmez.

[Günlüğü görüntüle]
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Bağlantılar ile ilgili önemli notlar

Bir Wi-Fi fonksiyonu ve hedef seçtikten sonra bağlantı yöntemini seçebilirsiniz.
Öncekilerle aynı ayarlarla bağlanırken [Geçmiş Bağlantı] veya [Favori Bağlantı] üzerinden 
bağlanarak Wi-Fi fonksiyonunu hızlıca kullanabilirsiniz.

Bilgisayara bağlama ([Ağ Yoluyla]) (P120)

Kablosuz bir erişim noktası üzerinden bağlantı kurar.

Akıllı telefon/tablete bağlanma ([Doğrudan]) (P123)

Cihazınız doğrudan bu makineye bağlanır.

A Kablosuz erişim noktası

Cancel OK

Via NetworkConnect to the
network (AP)

A

Cancel OK

DirectConnect directly
to the destination
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Kablosuz bir erişim noktasına bağlanma yöntemini seçebilirsiniz.
¢ WPS, bağlantıyla ilgili ayarları ve kablosuz LAN cihazlarının 

güvenliğini kolayca yapılandırmanızı sağlayan bir fonksiyondur.
Kullandığınız kablosuz erişim noktasının WPS uyumlu olup 
olmadığını kontrol etmek için kablosuz erişim noktasının kullanma 
kılavuzuna bakın.

Bilgisayara bağlanma (ağ üzerinden)

Bağlantı yöntemi Ayarların tanımı

[WPS (Düğme)]

WPS işaretli Wi-Fi Protected SetupTM uyumlu düğme ile kaydet özellikli 
kablosuz erişim noktası.

Kablosuz erişim noktası WPS Modu'na 
geçene kadar WPS düğmesine basın.
• Ayrıntılı bilgi için kablosuz erişim noktası 

kullanma talimatlarına bakın.

örn.:

[WPS (PIN kodu)]

WPS işaretli Wi-Fi Protected Setup uyumlu PIN kodu ile kaydet özellikli 
kablosuz erişim noktası.

1 3/4 tuşlarına basarak bağlanacağınız kablosuz erişim 
noktasını seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

2 Fotoğraf makinesinin ekranında görüntülenen PIN kodunu 
kablosuz erişim noktasına girin.

3 [MENU/SET] üzerine basın.
• Ayrıntılı bilgi için kablosuz erişim noktası kullanma talimatlarına 

bakın.

[Listeden]
WPS uyumluluğundan emin değilseniz veya kablosuz erişim noktası 
arayıp ona bağlanmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.
• Ayrıntılı bilgi için bkz. P121.

Cancel Select Set

From List

Use button on
the WPS device

WPS (PIN code)

WPS (Push-Button)
Select connection method

WPS WPS button
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Kullanılabilir kablosuz erişim noktalarını arayın.
• Ağ kimlik denetimi şifreli ise seçili kablosuz erişim noktasının şifre anahtarını doğrulayın.
• [Manuel ekle] ile bağlanırken kullandığınız kablosuz erişim noktasının SSID'si, şifre türü ve şifre 

anahtarını doğrulayın.

1 3/4 tuşlarına basarak bağlanacağınız kablosuz erişim 
noktasını seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.
• 2  tuşuna basıldığında kablosuz erişim noktası arar.
• Alfanümerik olmayan karakterlere sahip kablosuz erişim noktaları 

düzgün görünmeyebilir.
• Kablosuz erişim noktası bulunmazsa bkz. “Bağlantı türü: [Manuel 

ekle]”, P121.
2 (Ağ denetimi şifreli ise)

Şifre anahtarını girin.
• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” başlıklı bölüm, P122.
• Maksimum 64 karakter girilebilir.

∫ Bağlantı türü: [Manuel ekle]
1 “WPS uyumluluğundan emin değilseniz ([Listeden] ile bağlanma)” başlığındaki 1. 

adımda gösterilen ekranda, 3/4 tuşlarına basarak [Manuel ekle] seçeneğini seçin 
ve [MENU/SET] üzerine basın.

2 Bağlandığınız kablosuz erişim noktasının SSID'sini girin ve [Ayarl] seçeneğini seçin.
• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” başlıklı bölüm, P122.
• Maksimum 32 karakter girilebilir.

3 3/4 tuşlarına basarak ağ denetim türünü seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.
• Ağ denetimi hakkında bilgi almak için kablosuz erişim noktasının kullanma kılavuzuna bakın.

4 3/4 tuşlarına basarak şifre türünü seçin ve [MENU/SET] üzerine basın.
• Değiştirilebilecek ayarların sayısı ağ denetim ayarlarının detaylarına göre değişiklik gösterebilir.

5 ([Şifreleme Yok] dışında bir seçenek seçildiğinde)
Şifre anahtarını girin ve [Ayarl] seçeneğini seçin.

• Kablosuz bir erişim noktası kaydederken kablosuz erişim noktası kullanma talimatları ve ayarlarını 
kontrol edin.

• Bağlantı kurulamıyorsa kablosuz erişim noktasının radyo dalgaları çok zayıf olabilir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.
“Mesaj Ekranı” (P142) ve “Sorun giderme” (P145).

• Cihazın kullanıldığı ortama bağlı olarak aktarım hızı düşebilir veya aktarım yapılamayabilir.

WPS uyumluluğundan emin değilseniz ([Listeden] ile bağlanma)

Ağ denetim türü Ayarlanabilecek şifre türleri
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK] [TKIP]/[AES]
[Ortak Anahtar] [WEP]
[Aç] [Şifreleme Yok]/[WEP]

Cancel Select Set

Manual Input

0123456ABCD-1
0123456ABCD

Select the destination (AP)

Update
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∫ Metin girişi
Sağdaki gibi bir ekran görüntülenirse karakter girebilirsiniz. 
(Sadece alfabetik karakterler ve simgeler girilebilir.)

1 Harf seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve kaydetmek için [MENU/SET] üzerine basın.
• İmleci [ ] tarafına hareket ettirin ve [A] (büyük harf), [a] (küçük harf), [1] (rakam) ve [&] (özel 

karakterler) arasında geçiş yapmak için [MENU/SET] tuşuna basın.
• Aynı karakteri tekrar girmek için imleci hareket ettirmek üzere zum düğmesini [Z] (T) 

konumuna getirin.
• İmleç öğe üzerine getirilip [MENU/SET] tuşuna basılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:

• Maksimum 30 karakter girilebilir. 
• [ ], [ ] ve [ ] için maksimum 15 karakter girilebilir.

2 Metin girişini sonlandırmak için 3/4/2/1 tuşuna basarak imleci [Ayarl] üzerine 
getirin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Girilen metnin tümü ekrana sığmazsa metin kaydırılabilir.

– [] ]: Bir boşluk girer
– [Sil]: Bir karakter siler
– [ ] : Giriş imlecini sola taşıyın
– [ ]: Giriş imlecini sağa taşıyın

Cancel Select Input

ABC DEF

MNO

WXYZ

JKLGHI

TUVPQRS

A
a

A
a &

1

Set

DeleteDelete

Set

A
a
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Aygıtınızı veya kameranızı doğrudan bağlayabilirsiniz.

Akıllı telefon/tablete bağlanma (doğrudan bağlantı)

Bağlantı yöntemi Ayarların tanımı

[Manüel bağlantı]

SSID ve parolayı cihaza girin. SSID ve 
parola fotoğraf makinesinin bağlantı 
bekleniyor ekranında görüntülenir.
• Akıllı telefonla QR kodu tarayarak da 

bağlantı kurabilirsiniz. (P104, 105)

Cancel

Manual ConnectionEnter SSID and
password

OK

Cancel

SSID: 
Password: 

Please scan the QR code using Image App,

Please set on your smartphone

or enter the password into Wi-Fi settings
- 123 -



Wi-Fi
Wi-Fi fonksiyonu kullanılırken kayıt geçmişe kaydedilir. Kayıtları favori olarak kaydedebilirsiniz.
Geçmişten veya favorilerden bağlantı kurduğunuzda öncekilerle aynı ayarlarla kolayca 
bağlanabilirsiniz.

1 [Wi-Fi] üzerine basın.

2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Geçmiş Bağlantı] 
veya [Favori Bağlantı] seçin ve ardından [MENU/
SET] üzerine basın.

3 3/4 tuşlarıyla istediğiniz bağlantı ayarını seçin ve 
[MENU/SET] üzerine basın.
• Akıllı telefon, fotoğraf makinesi dışındaki bir kablosuz erişim 

noktasına bağlıysa makineye bağlanamaz.
Akıllı telefon Wi-Fi ayarlarını bağlanılacak kablosuz erişim 
noktası fotoğraf makinesi olacak şekilde ayarlayın.
[Yeni Bağlantı] ayarını da seçebilir ve cihazları tekrar bağlayabilirsiniz. (P103)

1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Geçmiş Bağlantı] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] 

tuşuna basın.
3 3/4 tuşlarıyla favorilere kaydetmek istediğiniz öğeyi seçin ve ardından 1 üzerine 

basın.
4 Bir kayıt adı girin.

• Karakter girmeden önce kayıt adı alanı boş olacaktır.
• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” başlıklı bölüm, P122.
• Maksimum 30 karakter girilebilir.

Öncekilerle aynı ayarlarla hızlı şekilde bağlantı kurma ([Geçmiş Bağlantı]/
[Favori Bağlantı])

[Geçmiş Bağlantı] Öncekilerle aynı ayarlarla bağlantı kurar.

[Favori Bağlantı] Favori olarak kaydedilmiş ayarlarla bağlantı kurar.

Kayıtları favori olarak kaydetme

Cancel Select Set

New
Connection

History
Connection

Favorite
Connection

Wi-Fi
Setup

Wi-Fi

Cancel Select Set

History Connection

Register to Favorite
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1 [Wi-Fi] üzerine basın.
2 3/4/2/1 tuşlarına basarak [Favori Bağlantı] seçeneğini seçin ve [MENU/SET] 

tuşuna basın.
3 3/4 tuşlarıyla düzenlemek istediğiniz favori öğesini seçin ve ardından 1 üzerine 

basın.
4 3/4 tuşlarına basarak öğeyi seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• [Wi-Fi Ayarı Sıfırla] yaparak geçmişi ve [Favori Bağlantı] kısmına kaydedilen içeriği 
temizleyebilirsiniz.

• [Geçmiş Bağlantı] veya [Favori Bağlantı] kullanılarak birden fazla bilgisayarın bağlı olduğu bir ağa 
bağlanırken daha önce bağlanılan aygıt diğer aygıtlar arasından tanınacağı için bağlantı girişimi 
başarısız olabilir.
Bir bağlantı girişimi başarısız olursa [Yeni Bağlantı] kullanarak tekrar bağlanın.

Favorilere kaydedilen öğelerin düzenlenmesi

Öğe Ayarların tanımı
[Favori’den Kaldır] —
[Favori Sırasını Değiştir] 3/4 ile hedefi seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

[Kayıtlı Adı Değiştir]
• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” 

başlıklı bölüm, P122.
• Maksimum 30 karakter girilebilir.

Sıkça kullanılan Wi-Fi bağlantı ayarlarını favori olarak kaydetme

Geçmişe kaydedilebilecek sayı sınırlıdır.
Sıkça kullanılan Wi-Fi bağlantı ayarlarınızı favori olarak kaydetmenizi öneririz. (P124)

Geçmiş veya favorilerin bağlantı ayrıntısını kontrol etme

Geçmiş veya favorilerde öğe seçerken 2 üzerine basılarak bağlantı ayrıntısı görüntülenebilir.
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Görüntü göndermek için [Yeni Bağlantı]  ve gönderme yöntemini seçin.
Bağlantıyı tamamladıktan sonra bile gönderilecek görüntünün boyutunu değiştirebilirsiniz.

∫ Gönderilebilen görüntüler

¢ [Kaydederken Resim Gönder] ile gönderilemez.

• Cihaza bağlı olarak bazı görüntüler oynatılamayabilir veya gönderilemeyebilir.
• Görüntü oynatmayla ilgili bilgi için hedef aygıtın kullanma talimatlarına bakın.

Görüntü gönderme ayarları ile ilgili önemli notlar

Hedef JPEG Motion JPEG¢

[Akıllı telefon] ± —

[PC] ± ±

Cancel Select Set

Select a function

Remote Shooting & View

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera
- 126 -



Wi-Fi
Her fotoğraf çektiğinizde fotoğraflarınız belirli bir cihaza otomatik olarak gönderilebilir.
• Fotoğraf makinesi kayıt etmeye öncelik verdiği için gönderme işlemi kayıttan daha uzun sürebilir.

• [Kaydederken Resim Gönder] ile bağlanıldığında, kayıt ekranında [ ] 
görüntülenir ve dosya gönderilirken [ ] görüntülenir.

• Gönderme işlemi tamamlanmadan fotoğraf makinenizi kapatır veya 
Wi-Fi bağlantısını keserseniz gönderilemeyen fotoğraflar yeniden 
gönderilmeyecektir.

• Gönderme işlemi sırasında dosya silemeyebilir veya oynatma 
menüsünü kullanamayabilirsiniz.

• Hareketli görüntüler gönderilemez.

Kayıttan sonra görüntüler seçilip gönderilebilir.

• Farklı bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş bazı görüntüler gönderilemeyebilir.
• Bilgisayarda değiştirilmiş veya düzenlenmiş görüntüler gönderilemeyebilir.

Bağlantıyı tamamladıktan sonra 2 tuşuna basarsanız gönderilecek görüntünün boyutunu 
değiştirebilirsiniz.

• Hareketli görüntülerin gönderileceği boyut değiştirilemez.

Kaydederken Resimleri Gönder

Fotoğraf Makinesinde Kayıtlı Resimleri Gönder

Görüntü gönderme ayarlarının değiştirilmesi

[Boyut]

Gönderilecek görüntüyü yeniden boyutlandırın.

[Orijinal]: Görüntüyü boyutunu değiştirmeden gönderin.

[Değiştr]: Resim boyutunu [M] veya [S] olarak seçebilirsiniz.
En boy oranı değişmez.
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[Wi-Fi Kurulumu] Menüsü

[Wi-Fi] menüsü ayarlarının seçimiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. P38.

Wi-Fi fonksiyonu için gerekli ayarları yapılandırın.
Wi-Fi bağlantısı etkinken [Wi-Fi Kurulumu] değiştirilemez.

1 [Wi-Fi] menüsünden [Wi-Fi Kurulumu] seçeneğini seçip [MENU/SET] üzerine basın.
2 3/4 tuşlarına basarak öğeyi seçin ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

• Ayrıntılı bilgi için bkz. P116.

• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” başlıklı bölüm, P122.
• Bilgisayarınızı standart ayarlarda kullanıyorsanız çalışma grubunu değiştirmeniz gerekmez.

[Akıllı transfer] —

[PC Bağlantısı]

Çalışma grubu ayarlayabilirsiniz.
Görüntüleri bilgisayara göndermek için hedef bilgisayarla aynı 
çalışma grubu ile bağlantı gereklidir.
(Varsayılan “WORKGROUP” olarak ayarlıdır.)

[Çalışma Grubu Ad Değiştir]:
Bağlanılan bilgisayarın çalışma grubunu girin.
[Varsayılana dön]:
Varsayılan ayara döner.

[Aygıt Adı]

Fotoğraf makinenizin adını değiştirebilirsiniz.

1 2 tuşuna basın.
2 İstediğiniz cihaz adını girin.

• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” 
başlıklı bölüm, P122.

• Maksimum 32 karakter girilebilir.
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• Karakterleri nasıl gireceğinizle ilgili bilgi için bkz. “Metin girişi” başlıklı bölüm, P122.
• Parolanın kopyasını alın.

Parolayı unutursanız [Ayarlar] menüsünde [Wi-Fi Ayarı Sıfırla] ile parolanızı sıfırlayabilirsiniz ancak 
diğer ayarlarınız da sıfırlanacaktır.

• “MAC Adresi”, ağ ekipmanını tanımlamak için kullanılan benzersiz bir adrestir.
• “IP adresi”, internet gibi bir ağa bağlanan bir bilgisayarı tanımlayan numaradır. Genellikle evlerin 

adresleri kablosuz erişim noktası gibi bir DHCP fonksiyonu tarafından otomatik olarak atanır. (Örnek: 
192.168.0.87)

[Wi-Fi Şifresi]

Yanlış işlem yapılmasını veya Wi-Fi fonksiyonunun üçüncü bir taraf 
tarafından kullanılmasını önlemek ve kayıtlı kişisel bilgileri korumak 
için Wi-Fi fonksiyonunu bir şifre ile koruyun.
Parola ayarlarsanız Wi-Fi fonksiyonu kullanıldığında parola girme 
ekranı otomatik olarak ekrana gelecektir.

[Kur]:
Parola olarak istediğiniz 4 haneli bir numara girin.
[Sil]

[Ağ Adresi] Fotoğraf makinenizin MAC adresini ve IP adresini gösterir.
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Başka bir cihaza bağlanması
Fotoğrafların TV Ekranında Görüntülenmesi

Bu makineyle kaydedilen görüntüler TV’de izlenebilir.

Hazırlık:
[Ekran oranı] değerini ayarlayın. (P45)
Cihazı ve televizyonu kapatın.

1 Fotoğraf makinesini televizyona bağlayın.
• Konnektörlerin yönünü kontrol edin ve düzgün bir şekilde takıp çıkarın.

(Aksi takdirde konnektörlerin şekli bozulabilir ve bu durum arızaya neden olabilir.)
• Daima orijinal Panasonic AV kablosu (DMW-AVC1: isteğe bağlı) kullanın.

2 Televizyonu açın ve harici girişi seçin.

3 Fotoğraf makinesini açın ve [(] üzerine basın.

• [Resim boyutu] değerine bağlı olarak fotoğrafın üstünde ve altında ya da sağında ve solunda siyah 
bantlar görülebilir.

• Fotoğrafın üstü veya altı kesik görüntülenirse TV’nizin ekran modunu değiştirin.
• Fotoğraflar TV türüne bağlı olarak düzgün görüntülenmeyebilir.
• 16:9 en-boy oranına sahip TV'de Çoklu Oynatma veya Oynatma Zumu işlemi gerçekleştiriyorsanız 

görüntüleri oynattığınızda bozuk görünebilir.
• NTSC veya PAL sistemi kullanan diğer ülkelerde (bölgelerde) [Ayarlar] menüsünde [Video Çıkışı] 

ayarlayarak fotoğrafları televizyonda görüntüleyebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesinin hoparlörlerinden ses gelmez. Ayrıca fotoğraflar ekranda görüntülenmez.
• Fotoğraf makinesi AV kablosuyla TV'ye bağlandığında [HD] olarak kaydedilen hareketli görüntüler 

HD görüntü kalitesinde görüntülenmez.
• Televizyonun kullanım talimatlarını okuyun.

A Sarı: video giriş soketine
B Beyaz: ses giriş soketine

C AV kablosu (isteğe bağlı)
D AV kablosunu [ ] işareti fotoğraf 

makinesinin [ ] işaretli tarafına bakacak 
şekilde takın.
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Başka bir cihaza bağlanması
Kayıtlı fotoğraflar SD Hafıza Kartı yuvası olan bir televizyonda görüntülenebilir.
• TV modeline bağlı olarak fotoğraflar tam ekran görüntülenemeyebilir.
• Oynatılabilen hareketli görüntülerin dosya formatı TV'nin modeline göre değişir.
• Bazı durumlarda panoramik fotoğraflar oynatılamaz. Ayrıca, panoramik fotoğraflar otomatik 

kaydırma ile oynatılamayabilir.
• Oynatma uyumlu kartlar için televizyonun kullanım talimatlarına bakınız.
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Başka bir cihaza bağlanması
Fotoğrafların ve hareketli görüntülerin bilgisayara 
kaydedilmesi

Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayarak makinedeki fotoğrafları bilgisayara aktarabilirsiniz.
• Bazı bilgisayarlar fotoğraf makinesinden çıkarılan kartı doğrudan okuyabilir. Ayrıntılı bilgi için, 

bilgisayarınızın kullanım talimatlarına bakınız.
• SDXC Hafıza Kartını desteklemeyen bir bilgisayar kullanılırsa, kartı biçimlendirmenizi isteyen 

bir mesaj belirebilir. 
(Bu durumda kaydedilen görüntüler silinir, bu nedenle biçimlendirmeyi seçmeyin.)
Kart tanınmazsa aşağıdaki adrese bakınız.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

∫ Kullanılabilen bilgisayar (İşletim Sistemi)
Cihaz, yığın depolama aygıtı olarak tanınabileceği herhangi bir bilgisayara bağlanabilir.

∫ Bilgisayarda oynatma ve düzenleme
Bu ürünle birlikte görüntü oynatma veya düzenleme yazılımı verilmemektedir.
Fotoğrafları görüntülemek veya düzenlemek ya da hareketli görüntüleri oynatmak için 
aşağıdaki yazılımı kullanın:

Fotoğraflar için yazılım

Hareketli görüntüler için yazılım
• Motion JPEG formatını destekleyen yazılım gereklidir.

• Yukarıdaki yazılım bilgisi Ocak 2015 itibarıyla geçerlidir.
Yazılımın teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yazılımın gelecekte çalışmaya 
devam edeceğini garanti etmez.

• Yazılım bilgisayarınızda kurulu değilse yazılım tedarikçisinin web sitesinden indirin.
• Yazılımın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi almak için yazılım tedarikçisi ile temasa geçin.

• Windows desteği: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

• Mac desteği: OS X v10.5 - v10.10

• Windows için: MicrosoftR Windows Photo Viewer/Windows Photo Gallery/
Windows LiveR Photo Gallery (online hizmet)

• Mac için: iPhoto, Apple tarafından sunulan
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Başka bir cihaza bağlanması
1 USB bağlantı kablosuyla (ürünle birlikte verilen) fotoğraf makinesini 
bilgisayara bağlayın.
• Bağlamadan önce cihazı ve bilgisayarı açın.
• Konnektörlerin yönünü kontrol edin ve düzgün bir şekilde takıp çıkarın. 

(Aksi takdirde konnektörlerin şekli bozulabilir ve bu durum arızaya neden olabilir.)
• Ürünle birlikte verilen veya orijinal Panasonic USB bağlantı kablosu (DMW-USBC1:  isteğe 

bağlı) dışında USB bağlantı kablolarını kullanmayın.

2 [PC] modunu seçmek için 4 tuşuna ve [MENU/SET] üzerine basın.

3 Fotoğraf makinesindeki dosya ve klasörleri bilgisayara sürükleyip 
bırakın.
• Görüntü aktarımı tamamlandığında USB bağlantı kablosunu güvenli bir şekilde çıkarın.

• Fotoğraf makinesi ile bilgisayar iletişim halindeyken bataryanın şarj seviyesi düşerse alarm çalar.
USB bağlantı kablosunu güvenli bir şekilde çıkarın. Aksi halde veri zarar görebilir.

• Kartı takıp çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın ve USB bağlantı kablosunu çıkarın. Aksi 
halde veri zarar görebilir.

Görüntüleri PC'ye aktarma

A USB bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilen)
B USB bağlantı kablosunu [ ] işareti fotoğraf makinesinin [ ] işaretli tarafına bakacak 

şekilde takın.

• Windows için: [Bilgisayar] üzerinde bir sürücü ([LUMIX]) görüntülenir
• Mac için: Masaüstünde bir sürücü ([LUMIX]) görüntülenir
- 133 -



Başka bir cihaza bağlanması
∫ Fotoğraf makinesinin dizin yapısı hakkında
Fotoğraf makinesinin dâhili hafızasının/kartın içeriği (dizin yapısı) bilgisayarda şu şekilde 
gösterilir:

• Aşağıdaki durumlarda fotoğraf çekildiğinde yeni klasör oluşturulur.
– Klasörü numarası aynı olan klasör içeren bir kart takıldığında (Örneğin fotoğraflar başka marka bir 

fotoğraf makinesiyle çekildiğinde)
– Klasörde dosya numarası 999 olan bir fotoğraf olduğunda

∫ PTP Modunda bağlantı
USB kablosunu bağlarken [PictBridge(PTP)] seçin.
• Kartta 1000 veya daha fazla fotoğraf olduğunda, fotoğraflar PTP Modunda alınamayabilir.

• Dâhili hafıza

• Kart
DCIM: Görüntüler
1 Klasör numarası
2 Dosya numarası
3 JPG: Fotoğraf

MOV: Hareketli görüntüler

¢ Dâhili bellekte oluşturulamaz.

DCIM

100_PANA

101_PANA

999_PANA

P1000001.JPG

P1000002.JPG

P1000999.JPG

MISC

PRIVATE
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Başka bir cihaza bağlanması
Fotoğrafların Bastırılması

Fotoğraf makinesini PictBridge destekli bir yazıcıya bağlarsanız fotoğraf makinesinin ekranını 
kullanarak bastırılacak fotoğrafları seçebilir ve baskı işlemini başlatabilirsiniz.
• Bazı yazıcılar resimleri doğrudan fotoğraf makinesinden çıkarılan karttan basabilir. Ayrıntılı bilgi için, 

yazıcınızın kullanım talimatlarına bakınız.

Hazırlık:
Fotoğraf makinesini ve yazıcıyı açın.
Dâhili hafızadaki fotoğrafları bastırmadan önce kartı çıkarın.
Fotoğrafları bastırmadan önce yazıcıda baskı kalitesini ve diğer ayarları kontrol edin.

1 USB bağlantı kablosuyla (ürünle birlikte verilen) fotoğraf makinesini 
yazıcıya bağlayın.
• Konnektörlerin yönünü kontrol edin ve düzgün bir şekilde takıp çıkarın.

(Aksi takdirde konnektörlerin şekli bozulabilir ve bu durum arızaya neden olabilir.)
• Ürünle birlikte verilen veya orijinal Panasonic USB bağlantı kablosu (DMW-USBC1: isteğe 

bağlı) dışında USB bağlantı kablolarını kullanmayın.

2 [PictBridge(PTP)] modunu seçmek için 3 tuşuna ve [MENU/SET] üzerine 
basın.

• Fotoğraf makinesi ve yazıcı bağlıyken bataryanın şarj seviyesi düşerse alarm çalar. Bu, baskı 
sırasında meydana gelirse baskı işlemini hemen durdurun. Baskı yapmıyorsanız USB bağlantı 
kablosunu çıkarın.

• Fotoğraf makinesini kapatmadan USB kablosunu çıkarmayın.
• [å] (Kablo çıkarmama uyarı ikonu) görüntülendiğinde USB bağlantı kablosunu çıkarmayın.

(Kullanılan yazıcı türüne bağlı olarak görüntülenmeyebilir)
• Kart takıp çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın ve USB bağlantı kablosunu çıkarın.
• Hareketli görüntüler yazdırılamaz.

A USB bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilen)
B USB bağlantı kablosunu [ ] işareti fotoğraf makinesinin [ ] işaretli tarafına bakacak 

şekilde takın.
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Başka bir cihaza bağlanması
1 3 tuşuna basın.

2 Bir öğe seçmek için 3/4 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.

3 [Yazdır] seçmek için 3 tuşuna ve ardından [MENU/SET] üzerine basın.
• Baskı kontrol ekranı belirirse [Evet] seçin ve fotoğrafları bastırın.
• Fotoğrafları bastırmaya başlamadan önce ayarlanabilen öğeler için bkz. P137.
• Baskı işleminden sonra USB bağlantı kablosunu çıkarın.

Tek bir fotoğraf seçip bastırmak

1 Fotoğrafı seçmek için 2/1 tuşuna ve ardından 
[MENU/SET] üzerine basın.

2 [Yazdır] seçmek için 3 tuşuna ve ardından [MENU/
SET] üzerine basın.
• Fotoğrafları bastırmaya başlamadan önce ayarlanabilen öğeler 

için bkz. P137.
• Baskı işleminden sonra USB bağlantı kablosunu çıkarın.

Birden fazla fotoğraf seçip bastırmak

[Çoklu seçim]

Bir defada birden fazla fotoğraf bastırılır.
• Fotoğrafları seçmek için 3/4/2/1 tuşuna ve ardından [MENU/SET] 

üzerine basın.
([MENU/SET] üzerine tekrar basıldığında ayar iptal edilir.)

• Fotoğrafları seçtikten sonra [Yapildi] seçmek için 2 tuşuna ve 
ardından [MENU/SET] üzerine basın.

[Tümünü seç]

Kayıtlı fotoğrafların hepsi bastırılır.
• 481 veya daha fazla fotoğraf kaydedildiğinde, en eskiden başlanarak 

480 fotoğraf basılır.
• 481. ve sonraki fotoğrafları basmak için fotoğrafları [Çoklu seçim] 

ayarında seçin.

PictBridgePictBridgePictBridge
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Başka bir cihaza bağlanması
“Tek bir fotoğraf seçip bastırmak” işleminin 2. ve “Birden fazla fotoğraf seçip bastırmak” 
işleminin 3. adımında ekrandaki öğeleri seçip ayarlayın.
• Fotoğrafları fotoğraf makinesi tarafından desteklenmeyen bir kağıt boyutunda veya düzende 

bastırmak isterseniz [Kağıt boyutu] ya da [Sayfa görünümü] [{] olarak ayarlayın ve daha sonra 
yazıcıda kağıt boyutunu veya düzenini ayarlayın.
(Ayrıntılı bilgi için yazıcının kullanım talimatlarına bakın.)

• Yazıcı tarih atma fonksiyonunu desteklemiyorsa fotoğrafa tarih atılamaz.
• Yazıcıya bağlı olarak yazıcının tarih atma ayarı öncelikli olabilir, kontrol edin.
• Fotoğrafları [Tarih ekle] ile basarken [Tarih at] [OFF] olarak ayarlandığından emin olun, aksi halde 

tarih üst tarafa basılır.

Fotoğrafları fotoğrafçıda bastırırken
• Fotoğrafçıya gitmeden önce [Tarih ekle] (P85) ayarı ile tarih atma ayarlanarak fotoğrafçıda 

fotoğraflara tarih bastırılabilir.

Baskı sayısını maksimum 999 olarak ayarlayabilirsiniz.

Baskı Ayarları

[Tarih at]

[ON] Tarih atılır.

[OFF] Tarih atılmaz.

[Baskı sayısı]
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Başka bir cihaza bağlanması
• Yazıcı tarafından desteklenmeyen kağıt boyutları ekrana gelmez.

[Kağıt boyutu]

{ Yazıcı ayarlarına öncelik verilir.

[L/3.5qk5q] 89 mmk127 mm

[2L/5qk7q] 127 mmk178 mm

[POSTCARD] 100 mmk148 mm

[A4] 210 mmk297 mm

[A3] 297 mmk420 mm

[10k15cm] 100 mmk150 mm

[4qk6q] 101,6 mmk152,4 mm

[8qk10q] 203,2 mmk254 mm

[LETTER] 216 mmk279,4 mm

[CARD SIZE] 54 mmk85,6 mm
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Başka bir cihaza bağlanması
• Yazıcı sayfa düzenini desteklemiyorsa öğe seçilemez.

∫ Baskı düzeni
Bir fotoğrafı 1 sayfaya birkaç kez bastırırken
Örneğin, aynı fotoğrafı 1 sayfaya 4 kez bastırmak istiyorsanız [Sayfa görünümü] [ä] ve 
bastırmak istediğiniz fotoğraf için [Baskı sayısı] 4 olarak ayarlayın.

1 sayfaya farklı fotoğraflar bastırırken
Örneğin, 1 sayfaya 4 farklı fotoğraf bastırmak istiyorsanız [Sayfa görünümü] [ä] ve 4 fotoğraf 
için de [Baskı sayısı] 1 olarak ayarlayın.

• Baskı sırasında [¥] göstergesi turuncu yanarsa fotoğraf makinesi yazıcıdan hata mesajı almıştır. 
Baskı işlemi bittikten sonra yazıcıda sorun olmadığından emin olun.

• Baskı sayısı fazla ise fotoğraflar birkaç kez bastırılabilir. Bu durumda, gösterilen kalan baskı sayısı 
ayarlanan sayıdan farklı olabilir.

[Sayfa görünümü] (Bu cihazla ayarlanabilen baskı düzenleri)

{ Yazıcı ayarlarına öncelik verilir.

á 1 sayfada çerçevesiz 1 fotoğraf

â 1 sayfada çerçeveli 1 fotoğraf

ã 1 sayfada 2 fotoğraf

ä 1 sayfada 4 fotoğraf
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Diğer Özellikler
Ekran göstergesi

∫ Kayıtta

1 Kayıt modu
2 Kayıt Kalitesi (P86)

Fotoğraf boyutu (P75)
3 Flaş (P55)
4 Optik Görüntü Sabitleyici (P84)

Titreşim uyarısı (P24): 
5 Beyaz Dengesi (P77)

Yaratıcı kontrol ayar ekranı (P61):
6 Batarya göstergesi (P14)
7 Seri Çekim (P82)
8 Akıllı pozlama (P81)
9 Odak (P31)
10 AF alanı (P31)
11 Otomatik zamanlayıcı (P59)
12 Enstantane (P30)
13 Diyafram açıklığı değeri (P30)
14 ISO hassasiyeti (P76)

15 Pozlama telafisi (P60)
AF yardım lambası (P83): 

16 Yaş (P73)
Mevcut tarih ve saat
Dünya Saati (P41): “
Zum (P53): 

17 Kayıt süresi (P33): ¢

18 Monitor Luminance (P43)
Ekran enerji tasarrufu (P44): 

19 Tarih Damgası (P85)
20 Wi-Fi ağına bağlı
21 Kayıt durumu (P33)
22 Dâhili hafıza (P19)

Kart (P19) (Sadece kayıt sırasında 
ekrana gelir.): 

23 Kaydedilebilir fotoğraf sayısı (P21)
Kullanılabilir kayıt süresi (P21, 33): 

¢

¢ m: dakika, s: saniye

55

3s3s3s
1/601/601/60F3.1F3.1F3.110000100

10

9
8

7

11

1 632 4 5

22
21

23

18
17
16

19
20

13 1215 14

TW 1.0X
8m30s

ECO

R8m30s
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Diğer Özellikler
∫ Oynatmada

• Diğer cihazlarla kaydedilen görüntülerin ikonları ve kayıt bilgileri gibi bilgiler düzgün görünmeyebilir. 
Ayrıca bu görüntülerde fotoğraf makinesinin fonksiyonları kullanılmayabilir.

1 Oynatma modu (P87)
2 Korumalı fotoğraf (P97)
3 Tarih eklendi göstergesi (P85)
4 Yaratıcı Rötuştan sonra (P92)
5 Fotoğraf boyutu (P75)
6 Batarya göstergesi (P14)
7 Fotoğraf numarası

Toplam fotoğraflar
Geçen oynatma süresi (P35): ¢

8 Konum Bilgisi ekranı (P93, 109)
9 Yaratıcı Rötuş (P92)

Hareketli görüntü oynatımı (P35)
Panorama oynatma (P69)

10 Kayıtlı tarih ve saat
Dünya Saati (P41): “
Kayıt bilgisi (P52)
Yaş (P73)

11 Güçlü Ekran (P43)
Ekran enerji tasarrufu (P44): 

12 Klasör/Dosya numarası (P134)
13 Hareketli görüntü kayıt süresi 

(P35): ¢

14 Kayıt Kalitesi (P86)
15 Dâhili hafıza (P19)

Kablo çıkarmama uyarı ikonu (P135)

¢ m: dakika, s: saniye

1/51/51/5100100    00010001100  0001__

03s03s03s
7
8

1 2 3 4 5 6

14

10

13

15

12

9

11

08m30s

ECO

08m30s
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Diğer Özellikler
Mesaj Ekranı

Bazı durumlarda onay veya hata mesajları ekrana gelir.
Örnek olarak belli başlı mesajlar aşağıda açıklanmaktadır.

[Bu resim korumalı]
• Koruma ayarını iptal ettikten sonra fotoğrafı silin. (P97)

[Bazı resimler silinemiyor]/[Bu resim silinemiyor]
• DCF standardına uygun olmayan fotoğraflar silinemez.

Gerekli verileri bilgisayar vb. ortama kaydettikten sonra bu cihazı biçimlendirin (P45).

[Dahili bellek dolu]/[Hafıza kartı dolu]/[Dahili bellekte yeterli boş alan yok]/
[Kart belleği yetersiz]
• Dâhili hafızada veya kartta boş yer kalmamış.
• Dâhili hafızadaki fotoğrafları karta kopyalarken (grup kopya), kart kapasitesi dolana kadar 

fotoğraflar kopyalanır.

[Bazı resimler kopyalanamıyor]/[Kopyalama işlemi tamamlanamadı]
• Aşağıdaki fotoğraflar kopyalanamaz.
– Kopyalanacak yerde kopyalanacak fotoğrafla aynı isimde bir fotoğraf olduğunda.

(Sadece karttan dâhili hafızaya kopyalarken.)
– DCF standardına uygun olmayan fotoğraflar.

[Dahili bellek hatası]/[Dahili hafıza formatlansın mı?]
• Bu mesaj, dâhili hafızayı bilgisayarda biçimlendirdiğinizde ekrana gelir.

Dâhili hafızayı fotoğraf makinesinde tekrar biçimlendirin. (P45)
Dâhili hafızadaki veriler silinecektir.

[Hafıza kartı hatası. Bu kart fotoğraf makinesinde kulla- nılabilecek durumda değil. Kart 
formatlansın mı?]
• Bu format, bu cihazla kullanılamaz.
– Farklı bir kart takın ve tekrar deneyin.
– Gerekli verileri bilgisayara vs. kaydettikten sonra bu cihazda tekrar biçimlendirin (P45).

Veriler silinecektir.

[Lütfen kamerayı kapatın ve tekrar açın]/[Sistem hatası]
• Objektif elle basılma vs. nedeniyle normal çalışmazsa görüntülenir.

Fotoğraf makinesini kapatıp açın. Hata mesajını almaya devam ederseniz bayiniz veya Panasonic 
ile temasa geçin.
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Diğer Özellikler
[Hafıza kartı hatası]/[Bu hafıza kartı kullanılamaz.]
• Bu cihazla uyumlu bir kart kullanın. (P19)

[SD kartı tekrar takın]/[Başka kart deneyin]
• Karta erişim sırasında bir hata oluştu.

Kartı tekrar takın.
• Başka bir kart takın.

[Okuma hatası/Yazma hatası Lütfen kartı kontrol edin]
• Veri okuma/yazma başarısız.

Fotoğraf makinesini kapatın ve kartı çıkarın. Fotoğraf makinesini açtıktan sonra kartı tekrar takın ve 
veri okumayı ya da yazmayı tekrar deneyin.

• Kart bozulmuş olabilir.
• Başka bir kart takın.

[Kartın yazma hızı limiti nedeniyle kayıt iptal edildi]
• Hareketli görüntü kaydederken SD Hız Sınıfında “6. Sınıf” veya üzeri bir kart kullanın.
• “6. Sınıf” veya daha yüksek hızlı kart kullandıktan sonra da durması halinde veri yazma hızı düşer, 

bu nedenle yedek aldıktan sonra biçimlendirmeniz önerilir (P45).
Kart tipine bağlı olarak hareketli görüntü kaydı yarıda kesilebilir.

[Dosya oluşturulamıyor]
• Kullanılabilir klasör sayısı aşıldığı için klasör oluşturulamıyor.

Gerekli verileri bilgisayar vb. ortama kaydettikten sonra cihazdaki kartı biçimlendirin. (P45)

[Bu pil kullanılamaz]
• Orijinal Panasonic batarya kullanın. Bu mesaj orijinal Panasonic batarya kullanırken de ekrana 

gelirse bayiniz veya Panasonic ile temasa geçin.
• Batarya terminali kirliyse temizleyin ve terminallerde herhangi bir yabancı madde olmamasını 

sağlayın.
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Diğer Özellikler
[Kablosuz erişim noktasına bağlanılamadı]/[Bağlantı kurulamadı]/[Hedef bulunamadı]
• Kablosuz erişim noktası ile ilgili olarak aşağıdakileri kontrol edin.
– Bu cihazda ayarlanan kablosuz erişim noktası bilgileri yanlıştır. 

Denetim, türü, şifre türü ve şifre anahtarını kontrol edin. (P121)
– Kablosuz erişim noktasının güç kaynağı kapalı.
– Kablosuz erişim noktası ayarı bu fotoğraf makinesi tarafından desteklenmiyor.

• Hedefin ağ ayarını kontrol edin.
• Diğer cihazlardan yayılan radyo dalgaları kablosuz erişim noktasına bağlantıyı engelliyor olabilir.

Kablosuz erişim noktasına bağlı diğer cihazları ve 2,4 GHz bandını kullanan cihazları kontrol edin.

[Gönderilecek foto mevcut değil.]
• Bu ileti, hedefteki kısıtlama sebebiyle aktarılacak görüntü olmadığında görüntülenir. 

Aktarılacak görüntünün dosya türünü kontrol edin. (P126)

[Bağlantı kurulamadı. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin.]/[Ağ bağlantısı 
kesildi. Aktarma işlemi durduruldu.]
• Kablosuz erişim noktasının radyo dalgaları zayıflıyor. 

Bağlantıyı kablosuz erişim noktasına daha yakın bir noktadan gerçekleştirin.
• Sunucu yanıt vermiyor ya da iletim işleme süresi aşıldı. 

Daha sonra tekrar deneyin.
• Kablosuz erişim noktasına bağlı olarak belirli bir süre geçtikten sonra bağlantı otomatik kesilebilir.

Bağlantıyı tekrar kurun.

[Bağlantı kurulamadı]
• Bağlamak istediğiniz akıllı telefon ile ilgili olarak aşağıdakileri kontrol edin.
– Akıllı telefon çalışmıyor.
– Akıllı telefon Wi-Fi ayarlarını bağlanılacak erişim noktası bu fotoğraf makinesi olacak şekilde 

ayarlayın.
– Akıllı telefon boş alan yok.

[IP adresi alınamıyor. Lütfen kablosuz erişim noktasının IP adres ayarını DHCP olarak 
değiştirin.]
• Bağlanılan kablosuz erişim noktalarının IP adreslerinin DHCP ayarlarını açın.

[Sunucuya bağlanılamıyor.]
• Kök sertifikanın güncellenmesini isteyen bir ileti görüntülenirse kabul edin ve kök sertifikayı 

güncelleyin.
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Diğer Özellikler
Sorun giderme

Önce aşağıdaki işlemleri deneyin (P145–155).

• Batarya bitmiş. 
> Bataryayı şarj edin.

• Fotoğraf makinesini açık bırakırsanız batarya biter.
> [Ekonomi] modunu kullanarak makineyi sık sık kapatın. (P44)

• Kamera yanıt vermeyi durdurur veya düzgün çalışmazsa pili çıkarıp tekrar takın ve kamerayı tekrar 
açın.

• Kamerayı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.
– Kartı kullanmadan önce kamerada biçimlendirin (P45).

(Karttaki tüm gerekli bilgileri önceden PC'ye veya diğer aygıtlara kaydedin.)
– Kamerayı kullanmadan önce saati ayarlayın. (P22)
– Tuşlara ve diğer kontrollere yavaş ve dikkatlice basın.

(Bir tuşa art arda hızlı bir şekilde veya aynı anda birden fazla tuşa basarsanız kamera yanıt 
vermeyebilir.)

– Ancak erişim göstergesi (P19) yok olduktan sonra sıradaki kaydı veya işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz.
(Erişim göstergesi görüntülenirken kamerayı çalıştırırsanız, çekilen görüntü düzgün 
kaydedilmeyebilir.)

• Bu durum, sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu yerlerde şarj ederken meydana gelir.
> Ortam sıcaklığının (ve batarya sıcaklığının) 10 oC – 30 oC aralığında olduğu bir yerde USB 

bağlantı kablosunu (ürünle birlikte verilen) tekrar takın ve tekrar şarj etmeyi deneyin.

• USB bağlantı kablosunu (ürünle birlikte verilen) çıkarıp tekrar takın.
• Bilgisayarınız yeterli gücü sağlayacak kapasitede değilse şarj edilemez.

• Bataryayı tam olarak yerine oturtun. (P12)

Sorun çözülmezse [Ayarlar] menüsünde [Sıfırlama] (P45) seçilerek düzeltilebilir.

Batarya ve güç kaynağı

Fotoğraf makinesi açıldığında bile çalışmıyor.
Fotoğraf makinesi açıldıktan hemen sonra kapanıyor.

Kamera kapanmıyor.
Kamera kullanım sırasında yanıt vermeyi durdurdu.

Şarj lambası yanıp sönüyor.

Batarya şarj edilemiyor.

Kart/batarya kapağı kapanmıyor.
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Diğer Özellikler
• Dâhili hafızada veya kartta boş yer var mı?
> Kullanılabilir hafızayı arttırmak için gereksiz fotoğrafları silin. (P37)

• Yüksek kapasiteli kart kullanırken fotoğraf makinesini açtıktan sonra kısa bir süre kayıt 
yapılamayabilir.

• Objektifte kir veya parmak izi varsa fotoğraf beyazlaşabilir.
> Objektif kirlenmişse fotoğraf makinesini açın, objektif çerçevesini çıkarın ve objektif yüzeyini kuru 

yumuşak bir bezle hafifçe silin.

• Pozlamanın düzgün bir şekilde telafi edilip edilmediğini kontrol edin. (P60)

• [Kayıt] menüsünde [Seri çekim] (P82) [OFF] olarak ayarlayın.

• Odak aralığı Kayıt Moduna bağlı olarak değişir.
> Hedefin uzaklığına uygun moda ayarlayın.

• Hedef fotoğraf makinesinin odak aralığının dışında. (P31)
• Fotoğraf makinesi sallanıyor (titreşim) veya hedef yavaşça hareket ediyor. (P24)

• Karanlık yerlerde fotoğraf çekerken enstantane değeri düşer, bu nedenle fotoğraf çekerken fotoğraf 
makinesini iki elinizle sıkıca tutun. (P24)

• Düşük enstantane değeriyle fotoğraf çekerken otomatik zamanlayıcıyı kullanın. (P59)

• ISO hassasiyeti yüksek ya da enstantane değeri düşük mü?
(Fotoğraf makinesi, ISO hassasiyeti [AUTO] olarak ayarlanmış halde gelir. Bu nedenle kapalı 
alanlarda vs. fotoğraf çekerken parazit oluşur.)
> ISO hassasiyetini azaltın. (P76)
> Aydınlık ortamlarda fotoğraf çekin.

• Çekim Modunda [Yük hassasiyet] veya [Kayıt] menüsünde [Seri çekim] [ ] olarak mı 
ayarladınız?
Bu durumda, yüksek hassasiyette işleme nedeniyle kaydedilen fotoğrafın çözünürlüğü biraz azalır, 
ancak bu bir arıza değildir.

Kayıt

Fotoğraf kaydedilemiyor.

Kaydedilen fotoğraf fazla beyaz.

Kaydedilen fotoğraf çok parlak veya çok karanlık.

Bir defada birden fazla fotoğraf çekilir.

Hedef düzgün odaklanmıyor.

Kaydedilen fotoğraf bulanık.
Optik Görüntü Sabitleyici etkili olmuyor.

Kaydedilen fotoğraf pürüzlü görünüyor.
Fotoğrafta parazit var.
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Diğer Özellikler
• Floresan veya LED aydınlatma aksesuarı vs. altında kayıt yaparken enstantane değerini arttırmak 
parlaklığı ve rengi biraz değiştirebilir. Bunlar ışık kaynağı karakteristiklerinin sonucudur ve bir arıza 
belirtisi değildir.

• Hareketli görüntü kaydederken SD Hız Sınıfında “6. Sınıf” veya üzeri bir kart kullanın.
• Kart tipine bağlı olarak kayıt yarıda kesilebilir.

> En az “6. Sınıf” hızında kart kullanırken hareketli görüntü kaydı duruyorsa veya PC veya başka 
bir cihazda biçimlendirilmiş bir kart kullanıyorsanız veri yazma hızı daha düşüktür. Bu gibi 
durumlarda veriyi yedeklemeniz ve kartı bu cihazda biçimlendirmeniz (P45) önerilir.

• Makine çok yavaş hareket ettirilirse hareket durdu zanneder ve fotoğraf kaydını sonlandırır.
• Fotoğraf makinesi hareket ettirilirken kayıt yönünde çok fazla sallanırsa kayıt sonlandırılır.

> Panoramik Çekim Modunda kayıt yaparken, kayıt yönüne paralel küçük bir yarım daire çizmeye 
çalışın ve yarım daireyi yaklaşık 4 saniyede tamamlayın.

> Kendini Çekme Modunda panoramik fotoğraf çekerken fotoğraf makinesini yaklaşık olarak 
çeyrek turda 2 saniye hızında (tahmini) merkezi etrafında çevirin.

• Fotoğraf çekmeye devam ederseniz çalışma koşullarına bağlı olarak, sonraki fotoğrafın 
kaydedilmesi zaman alabilir.

• Seri Çekim Modunda çekilmiş fotoğrafları karta kaydetmek uzun sürebilir. Kaydederken 
kesintisiz fotoğraf çekerseniz kaydedilebilir maksimum fotoğraf sayısı azalır. Kesintisiz 
çekim için yüksek hızlı bir hafıza kartı kullanımı önerilir.

• Kayıt ortamına bağlı olarak seri çekim hızı (fotoğraf/saniye) yavaşlayabilir. Örneğin, karanlık 
yerlerde yavaşlayabilir.

• Seri çekim hızı yarı yarıya azalır. 
Doğru zamanlama kart tipine ve resim boyutuna bağlıdır.

Kaydedilen fotoğrafın parlaklığı veya renk tonu gerçek görüntüden farklı.

Fotoğraf çekerken veya deklanşöre yarım basıldığında, ekranda kırmızımsı çizgiler 
görünebilir. Ya da ekranın bir bölümü veya tamamı kırmızımsı bir renge dönüşebilir.

• CCD’lerin karakteristik özelliğidir ve hedefte parlak bir kısım olduğunda belirir. 
Hedefin etrafındaki kısımlarda renk düzensizliği olabilir, fakat bu bir arıza 
değildir.
Hareketli görüntülerde kaydedilir, fakat fotoğraflarda kaydedilmez.

• Fotoğraf çekerken ekranın güneş ışığına veya diğer bir güçlü ışık kaynağına 
maruz kalmamasına özen göstermeniz önerilir.

Hareketli görüntü kaydı yarıda kesiliyor.

İşlem bitmeden Panoramik Çekim Modu ile kayıt sonlandırıldı.

Seri Çekim yavaş.
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Diğer Özellikler
• Bu durum açıklık değerini ayarlamak için deklanşöre yarım bastığınızda meydana gelir ve 
kaydedilen fotoğrafları etkilemez.

• Bu durum fotoğraf makinesi zumlandığında veya hareket ettirildiğinde parlaklık değiştiğinde de 
meydana gelir. Bunun sebebi makinenin otomatik açıklık ayarıdır ve bu bir arıza değildir.

• Makine açıldıktan sonra ekran birkaç saniyeliğine titreyebilir. Bu floresan ışıkları, LED ışıkları gibi 
aydınlatmanın neden olduğu titremeyi düzeltme işlemidir; arıza değildir.

• [Monitör Parlaklığı] etkin mi? (P43)
• [Monitör ekranı] işlemini yapın. (P42)

• Bu bir arıza değildir. Bu pikseller kaydedilen görüntüleri etkilemez.

• Karanlık yerlerde ekrandaki görüntünün parlak olabilmesi için parazitler görülebilir.
Bu durum kaydettiğiniz görüntüleri etkilemez.

• Flaş [Œ] olarak mı ayarlanmış?
> Flaş ayarını değiştirin. (P55)

• Aşağıdaki durumlarda flaş kullanılamaz:
– Kendini Çekme Modunda [Odklnmma] için [OFF] dışında bir ayar seçildiğinde
– Yaratıcı Kontrol Modu (P61)
– Panoramik Çekim Modu (P67)
– [Manzara]/[Gece manzara]/[HDR]/[Gün batımı]/[Yıldızlı gökyz]/[Pencereden Çekim] (Çekim Modu) 

(P70)
– [Seri çekim] ayarında kayıt yaparken (P82)

• Kırmızı göz azaltma (P56) ayarlandığında flaş iki kez etkinleşir.

Ekran

Ekran bir anlığına daha karanlık veya parlak oluyor.

Ekran kapalı alanda titriyor.

Ekran çok parlak veya karanlık.

Ekranda siyah, kırmızı, mavi ve yeşil noktalar beliriyor.

Ekranda parazit var.

Flaş

Flaş etkinleşmiyor.

Flaş birkaç kez etkinleşiyor.
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Diğer Özellikler
• Dâhili hafızada veya kartta fotoğraf var mı?
Kart takılmadığında dâhili hafızadaki fotoğraflar ekrana gelir. Kart takıldığında karttaki görüntü 
verileri ekrana gelir.

• Bu klasör veya fotoğraf bilgisayarda mı işlenmiş?
Öyleyse bu fotoğraf bu cihazda görüntülenemez.

• Oynatma modu [Kategori seçimi] olarak mı ayarlanmış?
> [Tümü] olarak değiştirin. (P87)

• Bu fotoğraf standartlara uygun olmayan, PC ile düzenlenmiş veya başka marka bir fotoğraf makinesi 
ile çekilmiş bir fotoğraf mı?

• Fotoğrafı çektikten hemen sonra bataryayı çıkarttınız mı ya da fotoğrafı batarya seviyesi düşükken 
mi çektiniz?
> Yukarıda bahsedilen fotoğrafları silmek için verileri biçimlendirin. (P45)

(Diğer fotoğraflar da silinecek ve geri alınamayaccaktır. Bu nedenle biçimlendirmeden önce 
kontrol edin.)

• Fotoğraf makinesinin saati doğru ayarlanmış mı? (P22)
• PC ile düzenlenen veya başka bir cihazla çekilen fotoğraflar aratıldığında fotoğrafların tarihleri 

çekildiği gerçek tarihlerden farklı görünebilir.

Oynatım

Fotoğraf görüntülenmiyor.
Kayıtlı görüntü yok.

Klasör ve dosya numarası [—] şeklinde ekrana geliyor ve ekran kararıyor.

Tarihe göre arama yapıldığında fotoğrafların tarihleri fotoğrafların çekildiği gerçek 
tarihlerden farklı görünüyor.

Kayıtlı görüntüde sabun köpüğü gibi yuvarlak noktalar görülebilir.

• Karanlık bir yerde veya kapalı alanda flaşla fotoğraf çekerseniz flaş havadaki 
toz partiküllerine ışık yansıttığı için fotoğrafta yuvarlak beyaz noktalar 
belirebilir. Bu bir arıza değildir.
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Diğer Özellikler
• Kırmızı Göz Giderme ([ ], [ ]) fonksiyonu kullanılırken, ten rengi ile çevrelenmiş kırmızı bir 
hedefin fotoğrafını çekerseniz bu kırmızı bölüm Kırmızı Göz Giderme fonksiyonu tarafından siyah 
olarak düzeltilebilir.
> Flaş ayarını [‡], [‰] veya [Œ] olarak ayarlayarak ya da [Kayıt] menüsünde [Kır.göz gidr] 

fonksiyonunu [OFF] olarak ayarlayarak fotoğraf çekmeniz önerilir. (P84)

• Bu fotoğraf başka bir cihazla mı kaydedildi?
Bu gibi durumlarda bu fotoğraflar görüntü kalitesi düşük olarak ekrana gelir.

• Bu cihaz hareketli görüntü kaydı sırasında açıklığı otomatik olarak ayarlar. Bu gibi işlemler sırasında 
ses kesilebilir. Bu bir arıza değildir.

Kaydedilen fotoğrafın kırmızı bölümü siyaha dönüştü.

[Küçük resim görüntlnr] ekrana gelir.

Kaydedilen hareketli görüntünün sesi arada bir kesiliyor.
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Diğer Özellikler
(Wi-Fi bağlantısı kullanımına ilişkin genel bilgiler)
• [Ayarlar] menüsünde [Wi-Fi Ayarı Sıfırla] deneyin.
• Bağlanılacak cihazın kapsama alanında kullanın.
• Yakınlarda mikrodalga fırın, kablosuz telefon vb. gibi 2,4 GHz frekansını kullanan bir cihaz çalışıyor 

mu?
> Aynı anda çalıştığında radyo dalgaları etkilenebilir. Cihazdan yeterince uzaklaşarak kullanın.

• Batarya göstergesi kırmızı yanarken diğer ekipmanlarla bağlantı başlatılamayabilir veya bağlantı 
kopabilir.
([Bağlantı hatası] gibi bir ileti görüntülenir.)

• Fotoğraf makinesini metal bir masaya veya rafa koyarsanız radyo dalgaları olumsuz yönde 
etkilenebilir. Bu gibi durumlarda bağlantı kuramayabilirsiniz. Fotoğraf makinesini metal yüzeyden 
uzaklaştırın.

(Kablosuz erişim noktası ile ilgili notlar)
• Bağlanılacak kablosuz erişim noktasının çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin.
• Radyo dalgasının durumuna göre fotoğraf makinesi kablosuz bir erişim noktasını 

görüntüleyemeyebilir ya da ona bağlanamayabilir.
> Fotoğraf makinesini kablosuz erişim noktasına yaklaştırın
> Fotoğraf makinesi ve kablosuz erişim cihazı arasındaki engelleri kaldırın
> Fotoğraf makinesinin yönünü değiştirin
> Kablosuz erişim noktası konumunu ve oryantasyonunu değiştirin.
> [Manuel ekle] yapın. (P121)

• Kablosuz erişim noktasının ayarlarına göre radyo dalgaları olsa bile kablosuz erişim noktasını 
görüntülenemeyebilir.
> Kablosuz erişim noktasının ayarlarını kontrol edin.
> Kablosuz erişim noktasının ağ SSID'si yayın ayarında değilse kablosuz erişim noktası 

algılanamayabilir. Bağlantıyı başlatmak için ağ SSID'sini girin (P121) veya kablosuz erişim 
noktasının SSID yayınını etkinleştirin.

• Bağlantı türleri ve güvenlik ayar yöntemleri, kablosuz erişim noktasına göre değişiklik gösterir.
(Ayrıntılı bilgi için kablosuz erişim noktasının kullanma talimatlarına bakın.)

• 5 GHz/2,4 GHz değiştirebilir kablosuz erişim noktası 5 GHz bandını
 kullanan başka bir ekipmana bağlı mı?
> Aynı anda 5 GHz/2,4 GHz kullanabilen bir kablosuz erişim noktasının kullanılması tavsiye edilir. 

Uyumlu değilse aynı anda bu fotoğraf makinesi ile kullanılamaz.

• Akıllı telefon Wi-Fi bağlantı ayarına bağlı olarak bağlantının kurulması daha uzun sürebilir, ancak bu 
bir arıza değildir.

Wi-Fi fonksiyonu hakkında

Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor.
Radyo dalgaları kesiliyor.
Kablosuz erişim noktası bilgisi görüntülenmiyor.

Akıllı telefon her seferinde bağlanmak uzun sürer.
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Diğer Özellikler
• Akıllı telefonda Wi-Fi ayarı menüsünde Wi-Fi fonksiyonunu kapatıp açın.

• OS güvenlik yazılımının güvenlik duvarı vb. etkinse bilgisayara bağlanılamayabilir.

• Windows 8 gibi bazı işletim sistemi versiyonları iki tür hesap kullanır: bir yerel hesap ve bir Microsoft 
hesabı.
> Yerel hesabın kullanıcı adı ve şifresini kullandığınızdan emin olun.

• Varsayılan çalışma grubu adı “WORKGROUP” olarak ayarlanmıştır. Çalışma grubu adını 
değiştirdiyseniz bilgisayar tanınmaz.
> [Wi-Fi Kurulumu] menüsünde [PC Bağlantısı] altında [Çalışma Grubu Ad Değiştir] ayarında 

çalışma grubu adını bağlandığınız bilgisayarınkiyle değiştirin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. P128.

• Lütfen oturum açma adını ve parolayı doğru girdiğinizden emin olun.
• Fotoğraf makinesine bağlanan Mac veya Windows bilgisayarın sistem saati makineninkinden çok 

farklı ise bazı işletim sistemlerinde makine bilgisayara bağlanamaz.
> Lütfen makinenin [Saat ayarı] ve [Dünya saati] ayarının Windows veya Mac bilgisayarın saat, 

tarih ve saat dilimiyle aynı olduğundan emin olun. Aralarında büyük fark varsa lütfen uygun 
şekilde ayarlayın.

• Fotoğraf makinesinde saklanan ayarlar tamirin türüne bağlı olarak silinebilir.
> Daima önemli ayarların kopyasını alın.

• [Ayarlar] menüsünde [Wi-Fi Ayarı Sıfırla] yapın. (P45)
> [Wi-Fi Kurulumu] menüsünde ayarladığınız tüm bilgilerin de sıfırlanacağını dikkate alın.

• Batarya göstergesi kırmızı yanarken görüntü aktarılamıyor.
• Görüntünün boyutu çok mu büyük?

> Fotoğraf boyutunu küçültüp daha sonra aktarın (P118, 127).
• Çok büyük hareketli görüntüler aktarılamaz.

Fotoğraf makinesi, akıllı telefon Wi-Fi ayar ekranında görüntülenmiyor.

Görüntüler bilgisayara aktarılamıyor.

Windows 8 bilgisayarla Wi-Fi bağlantısı kurmaya çalıştığımda kullanıcı adım ve 
şifrem tanınmadığı için bilgisayara bağlanamıyorum.

Wi-Fi bağlantısı kullandığımda bilgisayar tanınmıyor.
Kamera, Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla PC'ye bağlanamaz.

Fotoğraf makinesini tamire gönderdikten sonra ayarlar silindi.

Wi-Fi parolamı unuttum.

Görüntü aktarımı yarıda kesiliyor.
Bazı görüntüler aktarılamıyor.
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Diğer Özellikler
• Fotoğraf makinesi televizyona düzgün bağlanmış mı?
> TV girişini Harici giriş Moduna ayarlayın.

• Televizyon modeline bağlı olarak fotoğraflar yatay veya dikey olarak uzayabilir ya da kenarları kesik 
olarak görüntülenebilir.

• Hareketli görüntüleri kartı doğrudan televizyonun kart yuvasına takarak mı oynatmaya 
çalışıyorsunuz?
> Fotoğraf makinesini AV kablosuyla (isteğe bağlı) televizyona bağlayın ve makinedeki görüntüleri 

oynatın. (P130)

• [Ekran oranı] ayarını kontrol edin. (P45)

• Fotoğraf makinesi bilgisayara düzgün bağlanmış mı?
• Fotoğraf makinesi bilgisayar tarafından düzgün bir şekilde tanındı mı?

> Bağlarken [PC] seçin. (P133)
> Fotoğraf makinesini kapatıp açın.

• USB bağlantı kablosunu çıkarın. Kart fotoğraf makinesine takılıyken kabloyu tekrar takın.
• Bir bilgisayarda iki veya daha fazla USB terminali varsa USB bağlantı kablosunu başka bir USB 

terminaline bağlamayı deneyin.

• Bilgisayarınızın SDXC hafıza kartı uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

• Bağlantı sırasında kartı biçimlendirmenizi isteyen bir mesaj ekrana gelebilir, fakat biçimlendirmeyin.
• Ekrandaki [Erişim] mesajı kaybolmazsa makineyi kapattıktan sonra USB bağlantı kablosunu çıkarın.

• Fotoğraflar PictBridge özelliğini desteklemeyen bir yazıcı ile yazdırılamaz.
> Bağlanırken [PictBridge(PTP)] seçin. (P135)

TV, PC ve yazıcı

Fotoğraf televizyonda görüntülenmiyor.

TV ekranındaki görüntü formatı fotoğraf makinesinin ekranındaki ile aynı değil.

Hareketli görüntüler televizyonda oynatılamıyor.

Fotoğraf televizyonda tam olarak görüntülenmiyor.

Bilgisayar ile iletişim kurulamıyor.

Kart bilgisayar tarafından tanınmıyor.
(Dâhili hafıza tanınıyor.)

Kart bilgisayar tarafından tanınmıyor. 
(SDXC hafıza kartı kullanılıyor.)

Fotoğraf makinesi yazıcıya bağlıyken fotoğraf bastırılamıyor.
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Diğer Özellikler
• Kırpma veya kenarlıksız baskı fonksiyonu olan bir yazıcı kullanırken baskıdan önce bu ayarı iptal 
edin.
(Ayrıntılı bilgi için yazıcının kullanım talimatlarına bakın.)

• Fotoğrafları fotoğrafçıda bastırırken 16:9 formatındaki fotoğraflar bastırılabiliyor mu diye sorun.

• Panoramik fotoğrafın en-boy oranı normal fotoğraflardan farklı olduğu için her zaman düzgün şekilde 
bastırılmayabilir.
> Lütfen panoramik fotoğrafları destekleyen bir yazıcı kullanın.

(Ayrıntılı bilgi için yazıcının kullanım talimatlarına bakın.)

• [MENU/SET] tuşuna basın, [Ayarlar] menü ikonunu [ ] seçin.
İstediğiniz dili ayarlamak için [MENU/SET] tuşuna basın ve ardından [~] ikonunu seçin. (P45)

• Karanlık ortamlarda, hedefe odaklanmayı kolaylaştırmak için AF yardım lambası kırmızı yanar.

• [Kayıt] menüsünde [AF yardm ışığı] [ON] olarak ayarlanmış mı? (P83)
• AF yardım lambası aydınlık ortamlarda yanmaz.

• Kullanım sırasında fotoğraf makinesinin yüzeyi ısınabilir. Bu makinenin performansını ya da 
kalitesini etkilemez.

• Zum veya fotoğraf makinesinin hareketi vs. nedeniyle parlaklık değiştiğinde objektiftek klik sesi 
gelebilir ve ekrandaki fotoğraf büyük ölçüde değişebilir. Ancak fotoğraf etkilenmez. Bu sesin nedeni 
otomatik açıklık ayarıdır. Bu bir arıza değildir.

• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmazsanız saat sıfırlanabilir.
> [Saati ayarlayın] mesajı ekrana gelir; lütfen saati tekrar ayarlayın. (P22)

Baskı sırasında fotoğrafların kenarları kesik çıkıyor.

Panoramik fotoğraf düzgün şekilde bastırılmıyor.

Diğer Özellikler

Yanlışlıkla okunamayan bir dil seçilmiş.

Bazen deklanşöre yarım basıldığında kırmızı bir lamba yanıyor.

AF yardım lambası yanmaz.

Fotoğraf makinesi ısınıyor.

Objektiften klik sesi geliyor.

Saat sıfırlandı.
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Diğer Özellikler
• Zumla büyütme oranına bağlı olarak, objektifin özellikleri nedeniyle hedef hafif eğik görünebilir veya 
kenarlar renkli olabilir, ancak bu bir arıza değildir.

• Ekstra Optik Zum fonksiyonunu kullanırken zumlama işlemi geçici olarak durur. Bu bir arıza değildir.

• Fotoğraflar üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra fotoğraf çekerseniz fotoğraflar o değişiklikten 
önce kullanılandan farklı numaralarla kaydedilebilir.

• Fotoğraf makinesi kapatılmadan batarya takılmış ya da çıkarılmışsa çekilen fotoğrafların klasör ve 
dosya numaraları hafızaya kaydedilmez. Makine tekrar açılır ve fotoğraf çekilirse bu fotoğraflar 
önceki fotoğrafların dosya numaralarıyla kaydedilebilir.

• Akıllı Oto Modunda biçimlendirme işlemi yapılamaz. Başka bir kayıt moduna alın. (P25)

Fotoğraflar zumlanarak çekildiğinde biraz bozuluyor ve hedefin etrafında gerçekte 
olmayan renkler oluşuyor.

Zumlama birden duruyor.

Dosya numaraları art arda kaydedilmiyor.

Dosyalar önceden kullanılmış numaralar ile kaydediliyor.

Kart biçimlendirilemiyor.
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Diğer Özellikler
Kullanım Uyarıları

Cihazı elektromanyetik cihazlardan (mikrodalga fırın, TV, video oyunları vs.) 
olabildiğince uzak tutun.
• Cihazı TV’nin üzerinde veya yakınında kullanırsanız, elektromanyetik dalga ışıması nedeniyle kayıtlı 

görüntü ve/veya ses bozulabilir.
• Cihazı cep telefonunun yakınında kullanmayın. Aksi takdirde, görüntü ve/veya sesi olumsuz yönde 

etkileyen parazit oluşabilir.
• Hoparlörler veya büyük motorların yarattığı güçlü manyetik alanlar kayıtlı veriye zarar verebilir ya da 

resimlerin biçimini bozabilir.
• Elektromanyetik dalga ışıması, cihazı olumsuz yönde etkileyerek görüntü ve/veya sesin 

bozulmasına neden olabilir.
• Bu cihaz elektromanyetik cihazlardan etkilenir ve düzgün çalışmazsa cihazı kapatıp bataryayı veya 

AC adaptörü çıkarın. Ardından batarya veya AC adaptörü tekrar takıp cihazı açın.

Cihazı radyo vericisi veya yüksek gerilim hatlarının yakınında kullanmayın.
• Radyo vericisi veya yüksek gerilim hatlarının yakınında görüntü kaydederseniz, kaydedilen görüntü 

ve/veya ses olumsuz etkilenebilir.

Daima ürünle birlikte verilen kordon ve kabloları kullanın.
İsteğe bağlı aksesuarlar kullanıyorsanız onlarla birlikte verilen kordon ve kabloları 
kullanın.
Kordon ve kabloları germeyin.

Fotoğraf makinesine böcek öldürücü ilaç ya da uçucu kimyasallar püskürtmeyin.
• Fotoğraf makinesine bu gibi kimyasallar püskürtülürse gövdesi zarar görebilir ve yüzey kaplaması 

soyulabilir.

Kauçuk veya plastik ürünleri uzun süre fotoğraf makinesine temas ettirmeyin.

Fotoğraf makinesinin ideal kullanımı
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Diğer Özellikler
Fotoğraf makinesini temizlemeden önce bataryayı çıkarın ya da fişini çekin. Daha sonra 
makineyi kuru yumuşak bir bezle silin.
• Fotoğraf makinesi kirlendiğinde ıslatılıp sıkılmış bir bezle temizleyin ve ardından kuru bezle silin.
• Fotoğraf makinesini temizlemek için benzin, inceltici, alkol, bulaşık deterjanı vb. çözücüler 

kullanmayın, bu maddeler dış muhafazayı bozabilir veya kaplamanın soyulmasına neden olabilir.
• Kimyasal bez kullanırken ürünle birlikte verilen talimatlara uyun.

• Ekrana kuvvetli bir şekilde bastırmayın. Ekranda renk dengesizliği oluşabilir ve ekran arızalanabilir.
• Fotoğraf makinesini açtığınızda makine soğuksa başlangıçta ekrandaki görüntü normalden biraz 

daha koyu olacaktır. Fotoğraf makinesinin dâhili sıcaklığı arttığında görüntü normal parlaklığına 
döner.

• Objektifin yüzeyinde sıvı veya kum varsa kuru yumuşak bir bezle silin.
• Objektif kirlenmişse fotoğraf makinesini açın, objektif çerçevesini çıkarın ve objektif yüzeyini kuru 

yumuşak bir bezle hafifçe silin.
• Objektif bariyerini açmak için zorlamayın.
• Objektife kuvvetli bir şekilde bastırmayın.
• Fotoğraf makinesini objektifi güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde bırakmayın, makine 

arızalanabilir. Makineyi dışarıya veya pencere kenarına koyarken de dikkatli olun.

Temizlik

Ekran ile ilgili önemli notlar

Ekranı üretmek için çok hassas bir teknoloji kullanılmaktadır. Ancak ekranda bazı 
koyu ve parlak noktalar (kırmızı, mavi veya yeşil) olabilir. Bu bir arıza değildir. 
Ekranda %99,99’dan fazla aktif piksel ve sadece %0,01 oranında aktif olmayan veya 
her zaman yanık kalan piksel vardır. Noktalar dâhili hafızadaki ve karttaki 
fotoğraflarda çıkmaz.

Objektif ile ilgili önemli notlar
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Diğer Özellikler
Bu cihazdaki batarya, şarj edilebilir lityum iyon bataryadır. İçinde meydana gelen 
kimyasal reaksiyonla güç üretir. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya düşük olursa 
bataryanın çalışma süresi kısalabilir.
Kullandıktan sonra daima bataryayı çıkarın.
• Çıkarılan bataryayı bir poşete koyun ve metal objelerden (klips vs.) uzakta taşıyın.

Bataryayı yanlışlıkla düşürürseniz gövde ve terminallerinin zarar görüp görmediğini 
kontrol edin.
• Fotoğraf makinesine hasarlı bir batarya takmak makineye zarar verir.

Bataryanın dışındaki etiketi çıkarmayın veya zarar vermeyin.
• Dışındaki etiket kısmen veya tamamen çıkarılmış veya koparılmış olan bir bataryanın kullanılması 

cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Dışarı çıkarken yanınıza şarj edilmiş yedek batarya alın.
• Kayak merkezi gibi düşük sıcaklık koşullarında bataryanın çalışma süresinin kısalacağını 

unutmayın.
• Seyahat ederken AC adaptör (ürünle birlikte verilen) ve USB bağlantı kablosunu (ürünle birlikte 

verilen) yanınıza almayı unutmayın, böylece gittiğiniz yerde bataryayı şarj edebilirsiniz.

Kullanılmayacak duruma gelen bataryaları elden çıkarın.
• Batarya sınırlı kullanım ömrüne sahiptir.
• Bataryayı ateşe atmayın, patlamaya neden olabilir.

Batarya terminallerine metal objelerin (kolye, toka vs.) temas etmesine izin vermeyin.
• Bu durum kısa devreye veya ısı üretimine neden olabilir ve bataryaya dokunursanız ciddi yanıklar 

meydana gelebilir.

• AC adaptörü (ürünle birlikte verilen) radyonun yakınında kullanırsanız radyoya gelen sinyaller 
bozulabilir.
AC adaptörle (ürünle birlikte verilen) radyo arasında 1 m veya daha fazla mesafe olmasını sağlayın.

• Kullanım sırasında AC adaptörden (ürünle birlikte verilen) vızıltı sesi gelebilir. Bu bir arıza değildir.
• Kullanımdan sonra güç kaynağını prizden çekin.

(Bağlı kalırsa çok küçük bir miktar akım tüketilir.)

Batarya

AC adaptör (ürünle birlikte verilen)
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Diğer Özellikler
Kartı sıcak ortamlarda, elektromanyetik dalga veya statik elektrik üretilen yerlerde 
bırakmayın ve direkt güneş ışığına maruz kalmasını önleyin.
Kartı eğmeyin ve düşürmeyin.
• Kart zarar görebilir ya da kayıtlı içerik zarar görebilir veya silinebilir.
• Kartı kullandıktan sonra ve depolarken ya da taşırken kart muhafazasına veya saklama çantasına 

koyun.
• Kartın arkasındaki terminallere kir, toz ve su temas etmesine izin vermeyin ve terminallere 

dokunmayın.

Hafıza kartını başka birine verirken veya elden çıkarırken dikkat edilmesi gerekenler
Fotoğraf makinesi veya bilgisayar ile hafıza kartını “biçimlendirmek” veya “silmek” 
sadece dosya yönetim bilgisini değiştirir ve hafıza kartındaki veriyi tamamen silmez.
Hafıza kartını elden çıkarmadan veya başka birine vermeden önce fiziksel olarak imha 
etmeniz veya hafıza kartındaki veriyi tamamen silmek için piyasada satılan bir veri silme 
yazılımı kullanmanız önerilir.
Hafıza kartındaki verilerin yönetimi kullanıcının sorumluluğundadır.

[Bebek1]/[Bebek2] için doğum günü ayarlanırsa bu kişisel bilgi fotoğraf makinesinde kaydedilir 
ve görüntüye eklenir.
Kişisel bilgilerin korunması için Wi-Fi parolası ayarlanması tavsiye edilir. (P129)

Sorumluluk reddi
• Kişisel bilgileri de içeren bilgiler yanlış işlem, statik elektrik, kaza, arıza, onarım veya diğer 

müdahaleler sonucu değişebilir veya kaybolabilir.
Lütfen unutmayın, Panasonic bilgilerin veya kişisel bilgilerin değişmesi ya da kaybolmasından 
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Onarım talep ederken, başka birine verirken veya elden çıkarırken
• Kişisel bilgileri korumak için ayarları sıfırlayın. (P45)
• Kişisel bilgilerinizin kopyasını aldıktan sonra fotoğraf makinesine kaydettiğiniz kişisel bilgiler ve 

kablosuz LAN bağlantı ayarları gibi bilgileri [Wi-Fi Ayarı Sıfırla] (P45) ile daima silin.
• Dâhili hafızaya kaydedilmiş fotoğraflar varsa dâhili hafızayı biçimlendirmeden önce (P45) bunları 

hafıza kartına kopyalayın (P98).
• Onarım talebinde bulunurken hafıza kartını fotoğraf makinesinden çıkarın.
• Makine onarıldığında dâhili hafıza ve ayarlar fabrika ayarlarına dönebilir.
• Arıza nedeniyle yukarıdaki işlemleri yapamıyorsanız fotoğraf makinesini satın aldığınız bayi veya 

Panasonic ile temasa geçin.

Hafıza kartını başka birine verirken veya elden çıkarırken yukarıdaki “Hafıza kartını 
başka birine verirken veya elden çıkarırken dikkat edilmesi gerekenler” kısmına bakın.

Görüntüleri WEB servislerine yüklerken
• Görüntüler, başlıklar, kayıt tarihleri ve konum bilgileri gibi kişileri tanımlamak için kullanılan bilgiler 

içerebilir. Görüntüleri WEB servislerine yüklerken dikkatle kontrol edin, daha sonra yükleyin.

Kart

Kişisel bilgi ile ilgili önemli notlar
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Diğer Özellikler
• Bataryayı serin ve kuru bir yerde, nispeten sabit bir sıcaklıkta muhafaza edin: [Önerilen sıcaklık: 
15 oC ile 25 oC, Önerilen nem: %RH40 ile %RH60]

• Batarya ve hafıza kartını mutlaka çıkarın.
• Batarya fotoğraf makinesinde bırakılırsa makine kapalı olsa da deşarj olur. Batarya fotoğraf 

makinesinde kalmaya devam ederse aşırı deşarj olur ve şarj edilse bile kullanılmaz hale gelebilir.
• Bataryayı uzun bir süre depolayacağınızda yılda bir kez şarj etmenizi öneririz. Bataryayı makineden 

çıkarın ve tamamen deşarj olduktan sonra tekrar depolayın.
• Fotoğraf makinesini kapalı bir bölme veya dolapta muhafaza edecekseniz kurutucu madde (silika jel) 

ile depolamanızı öneririz.

• Fotoğraf makinesi yanlış müdahale nedeniyle bozulursa kayıtlı veri zarar görebilir veya yok olabilir. 
Panasonic kayıtlı verinin kaybolması nedeniyle oluşan herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.

• Tripod kullanırken cihaz bağlandığında tripodun sabit olmasını sağlayın.
• Tripod veya monopod kullanırken kartı ya da bataryayı çıkaramayabilirsiniz.
• Fotoğraf makinesini takıp çıkarırken tripod veya monopod üzerindeki vidanın eğik durmadığından 

emin olun. Fotoğraf makinesi üzerindeki vidayı sıkarken aşırı güç uygularsanız ona zarar 
verebilirsiniz. Fotoğraf makinesi tripod veya monopoda çok sıkı vidalanırsa gövdesi ve teknik özellik 
etiketi zarar görebilir veya çizilebilir.

• Tripod veya monopodun kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.

Fotoğraf makinesini uzun bir süre kullanmayacağınızda

Görüntü verileri ile ilgili önemli notlar

Tripod ve monopod ile ilgili önemli notlar
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• SDXC Logosu SD-3C, LLC’nin ticari markasıdır.
• QuickTime ve QuickTime logosu Apple Inc.in lisansı altında kullanılan ticari 

veya tescilli ticari markalarıdır.
• iPhoto, Mac ve Mac OS Apple Inc’in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari 

markalarıdır.
• iPhone, Apple Inc’in ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.
• Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows Live, Microsoft 

Corporation’ın Amerika ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari ya da ticari markalarıdır.
• App Store, Apple Inc.in hizmet markasıdır.
• Android ve Google Play, Google Inc.in ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
• Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'ın sertifikalı markasıdır.
• Wi-Fi Protected Setup™ tanımlama işareti, Wi-Fi Alliance®'ın sertifikalı markasıdır.
• “Wi-Fi®” Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” ve “WPA2™” Wi-Fi Alliance®'ın ticari markalarıdır.
• QR Kodu DENSO WAVE INCORPORATED’ın tescilli ticari markasıdır.
• Bu talimatlarda adı geçen diğer sistem ve ürünler, söz konusu sistemi veya ürünü geliştiren 

kurumun tescilli ticari ya da ticari markalarıdır.

Eski Ekipman ve Bataryaların İşlenmesi
Sadece geri dönüşüm sistemleri olan Avrupa Birliği ve ülkeleri için geçerlidir.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler 
üzerindeki bu semboller kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin 
genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması için bu atıkları lütfen 
yasayla belirlenmiş olan uygun toplama merkezlerine teslim ediniz.
Bu atıkların doğru işlenmesiyle, değerli kaynakların korunmasına ve insan 
sağlığı ve çevreye olası negatif etkilerinin engellenmesine yardımcı 
olabilirsiniz.
Atıkların toplanması ve geri dönüşümü için detaylı bilgi için lütfen bağlı 
olduğunuz yerel yönetimlerle iletişime geçiniz.
Atıkların atılmasıyla ilgili yanlış uygulamalar yasayla belirlenmiş olan 
cezalara sebebiyet verebilir.

Batarya sembolü notu (alttaki sembol)
Bu sembol, kimyasal bir sembol ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu durumda  
ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sağlanır.


