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Dü me ve Kadranlar
Ölçüm seçici
Ölçüm seçici kilit dü mesi
Ölçüm seçici kilit dü mesine bas n ve bir
ölçüm yöntemi seçmek için ölçüm seçiciyi
çevirin.

Merkez a rl kl  (sf. 32)
En fazla a rl  karenin merkezine
verir.
Matris
Karenin büyük bölümünü ölçer.
Nokta
Seçilen odak noktas n  ölçer.

Dioptri ayar kontrolü
Vizördeki görüntü oda a gelene
kadar yukar  çekin ve çevirin.
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Dü me ve Kadranlar

 (oynatma) dü mesi
Foto raflar  monitörde izleyin (sf. 25).

Odaklama modu seçici
S ve C modlar  (otofokus)
Kamera deklan ör yar  bas l yken otofokusu (AF) kullanarak
odaklan r.  modunda (tek-servo AF), kamera odakland nda odak
kilitlenir.  modunda (sürekli-servo AF), kamera perde serbest
b rak lana kadar oda  ayarlamaya devam eder (sf. 30).
M Modu (manuel)
Odak manüel olarak lens odaklama halkas  kullan larak ayarlan r.

 (küçük resim/oynatma uzakla t rma) dü mesi
 dü mesine bas n ve küçük resimleri görüntülemek veya

monitörde o anda görüntülenmekte olan küçük resimleri
yak nla t rmak veya uzakla t rmak için ana komut kadran n  çevirin.

Alan derinli i önizleme
dü mesi
Alan derinli ini önizleyin.
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 (sil) dü mesi
(sf. 25)

Aktif odak noktas
burada gösterilir.

AF-alan mod seçici
Kameran n otofokus için odak noktas n  nas l belirledi ini
seçin.

Oto-alan AF
Kamera konuyu otomatik olarak alg lar ve odak noktas n  seçer.
Dinamik-alan AF
Kullan c  çoklu seçici ile odak noktas n  seçer (odak seçimi kilitliyse,
odak seçici kilidini I konumuna çevirin). E er konu  odaklama
modunda seçilen odak noktas ndan k sa bir süre ayr l rsa (sf. 4),
kamera çevredeki odak noktalar ndan gelen bilgilere ba l  olarak
odaklan r (sf. 30).
Tek-noktal  AF (varsay lan)
Kullan c  çoklu seçici ile odak noktas n  seçer (odak seçimi kilitliyse,
odak seçici kilidini I konumuna çevirin); kamera konu üzerine
sadece seçilen odak noktas nda odaklan r.

Odak noktas

 (bilgi)
dü mesi
Çekim bilgierini
monitörde
görüntüleyin (sf. 34).
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Komut Kadranlar
Bir dü meye bas larak ve bir komut kadran  çevrilerek
yap labilen ayarlar a a da listelenmi tir.

Ana komut
kadran

Alt komut
kadran

Üst Kontrol
Paneli
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Ayn  zamanda çekim menüsünden de ayarlanabilir (sf. 26).

ISO hassasiyetini
seçin

Bir resim
boyutu seçin
Resim
kalitesini
seçin

nce beyaz ayar n
yap n /Renk s s n
ayarlay n /
Belirlenmi  bir
beyaz ayar  seçin
Bir beyaz denge
ayar  seçin
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Komut Kadranlar

Basamaklama poz
art n  seçin

Basamaklamay
etkinle tirin veya
iptal edin/
Basamaklama
s ras ndaki çekim
say s n  seçin

ste e ba l  fla
birimi için fla
modunu seçin

Diyafram kilidi

Perde h z  kilidi
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Pozlama
modunu seçin

Programl  Otomatik
Enstantane Öncelikli Otomatik
Diyafram aç kl  Öncelikli Otomatik
Manuel

Poz dengeleme
ayar  yap n
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Komut Kadranlar

Pozlama modu seçildikten sonra, komut kadranlar
çevrilerek a a daki ayarlar yap labilir (sf. 9).

Diyafram aç kl  ve
perde h z n n
kombinasyonunu
seçin

Perde h z n  seçin

Diyafram aç kl n
seçin

Diyafram aç kl n
seçin

Perde h z n  seçin
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Bir resim
alan  seçin

FX biçimi
(36 × 24)

DX biçimi
(24 × 16)

5 : 4
(30 × 24)
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Seçilen kart  biçimlendirin.
Seçilen bellek kart n  biçimlendirmek için her iki
dü mesine tekrar bas n.

Bellek kartlar  ayn  zamanda ayar menüsünde de
biçimlendirilebilir (sf. 37).

Foto raflar n Kaydedilmesi
Çekim menüsündeki  [ ] ö esi (sf. 26) çekim
s ras nda  yuvas ndaki bellek kart n n oynad  rolü
seçmek için kullan l r.

Foto raf zleme
Oynatma amac yla bir bellek
kart  seçmek için,

dü mesine basarken ’e
bas n. Sa da gösterilen
menü görüntülenecektir;
istedi iniz yuvay  vurgulay n
ve ’ye dü mesine bas n.

Seçenek Arka kontrol
paneli Aç klama

Overflow
(Kapasite
a m )
(varsay lan)

 yuvas ndaki bellek kart
doldu unda foto raflar  kaydetmek
için  yvas ndaki bellek kart
kullan l r.

Backup
(Yedekleme)

Her foto raf her iki bellek kart na da
kaydedilir.

RAW Yuva
1- JPEG
Yuva 2

[Backup] (Yedekleme) seçene inde
oldu u gibi, ancak NEF
(RAW)+JPEG resim kalite ayarlar
hariç olmak kayd yla, NEF (RAW)
resmi  yuvas ndaki bellek kart na,
JPEG resmi ise  yuvas ndaki
bellek kart na kaydedilir.
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K lavuzlar ve puçlar
Yard m
Monitörün sol alt kö esinde d simgesi
görüntülenirse, yard m  (d)
dü mesine bas larak görüntülenebilir.

ki Dü meyle S f rlama:
Varsay lan Ayarlar  Geri Yükleme

 ve  dü melerine birlikte iki
saniyeden fazla bas l  tutularak kamera
ayarlar  varsay lan de erlere geri
yüklenebilir (bu dü meler ye il bir
noktayla i aretlidir). Özel Ayarlar bundan
etkilenmez.

dü mesidü mesi
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Çekim Modu
A a daki alt  çekim modundan birini
seçin. Çekim modunu seçmek için, çekim
modu kadran kilit açma dü mesine bas n
ve çekim modu kadran n  çevirin.

Mod Aç klama

Tek kare Deklan ör dü mesine her
bas ld nda bir foto raf çekilir.

Sürekli dü ük
h z

Deklan öre bas l  iken kamera
foto raflar  dü ük bir h zda
çeker.

Sürekli
yüksek h z

Deklan öre bas l  iken kamera
foto raflar  yüksek bir h zda
çeker.

Canl  görüntü Foto raflar  monitörde kareleyin
(sf. 16).

Self-timer Self-timer ile foto raf çekin.

Ayna kald rma Foto raf çekmeden önce aynay
kald r n.
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Canl  Görüntü
 Hand-Held (Elde Tutma)

[Hand-held] modunu seçin.

Çekim modu kadran kilit açma
dü mesine bas n ve çekim modu
kadran n ’e (canl  görüntü) çevirin.

Çekim menüsünde, [Live view] > [Live
view mode] için [Hand-held] seçene ini
seçin. [Live view] menüsündeki
[Release mode] seçene i tek kare ve
sürekli çekim modlar  aras nda seçim
yapmak için kullan labilir.

Objektife gelen görüntüyü monitörde görüntüleyin.

Deklan ör dü mesine tam olarak
bas n. Objektife gelen görüntü
monitörde görüntülenecektir.

Foto raf  monitörde kareleyin.
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Odaklama.

Foto raf  monitörde karelerken,
deklan öre yar  bas l  tutun veya
dü melerinden birine bas n.

Ayna yerine oturacak, monitör
kapanacak ve kamera odaklanacakt r.

Kompozisyonu kontrol edin ve çekin.

Deklan ör veya  dü mesini
serbest b rak n ve monitördeki
kompozisyonu kontrol edin.

Foto raf  çekmek için deklan ör
dü mesine sonuna kadar bas n. Ayna
yerine oturdu unda ve perde serbest
b rak ld nda iki klik sesi
duyacaks n z.
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Canl  Görüntü

[Tripod] modunu seçin

Çekim modu kadran kilit açma
dü mesine bas n ve çekim modu
kadran n ’e (canl  görüntü) çevirin.

Çekim menüsünde, [Live view] > [Live
view mode] için [Tripod] seçene ini
seçin. [Live view] menüsündeki
[Release mode] seçene i tek kare ve
sürekli çekim modlar  aras nda seçim
yapmak için kullan labilir.

Foto raf  kareleyin.

Foto raf  vizörde kareleyin ve
odaklanmak için  dü melerinden
birine bas n.
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Objektife gelen görüntüyü monitörde görüntüleyin.

Deklan ör dü mesine tam olarak
bas n. Objektife gelen görüntü
monitörde görüntülenecektir.

Odaklama.

 dü mesine bas ld nda kamera
odaklanacakt r. Monitördeki görüntü

 dü mesine bas larak ve ana komut
kadran  sa a çevrilerek odak kontrolü
için büyütülebilir.

Kompozisyonu kontrol edin ve çekin.

Kareleme ve odaklama kontrolünden
sonra, foto raf  çekmek için deklan ör
tam olarak bas n. Ayna yerine
oturdu unda ve perde serbest
b rak ld nda iki klik sesi
duyacaks n z.
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Resim Kontrolleri
Resim Kontrol menüsünden önceden varolan bir Nikon
Resim Kontrolünü seçerek foto raflar n z için son görünümü
h zl ca seçin veya Resim Kontrol ayarlar nda ayr ca ayr nt l
ayarlamalar yap n.

Nikon Resim Kontrolleri
Q Standard

(Standart) Dengeli sonuçlar için standart i lem.

R Neutral (Nötr) Do al sonuçlar için minimal i lem.

S Vivid (Canl ) Resimler, canl  foto raf bask  etkisi için
art r l r.

T Monochrome
(Tek Renkli) Tek renkli foto raflar çekin.
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Resim Kontrol Grafi i
Seçilen Resim Kontrolü için kontrast ve
doygunlu u gösterir.

Dengelenmi  keskinle tirme, kontrast
ve doygunluk için seçilen resim
kontrolü üzerinde belirlenmi  bir
varyasyon seçin.

T Tek Renkli
Renkli filtre ile çekilmi
foto raflar üzerinde tek renkli
etki olu turun.

Tek renkli foto raflarda
kullan lan renk tonunu seçin.

Q Standart

Ki isel ayarlar  manuel olarak yap n.

Küçük resim/oynatma yak nla t rma dü mesi
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Resim Kontrolleri

Özel Resim Kontrolleri

Rename (Yeniden Adland r)
Mevcut özel Resim Kontrollerini yeniden adland r n.

Load/save (Yükle/kaydet)
Özel Resim Kontrollerini bellek kart na kaydedin veya
ViewNX (sunulmu tur) veya Capture NX2 (ayr ca
edinilebilir) ile olu turulan özel Resim Kontrollerini
yükleyin.

Delete (Sil)
Özel Resim Kontrollerini silin.

Save/edit (Kaydet/düzenle)
Mevcut bir Resim Kontrolünü de i tirin ve yeni, özel
bir Resim Kontrolü olarak kaydedin.
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Resim Kontrol
ayarlar n  yap n.

Mevcut bir Resim
Resim Kontrolü.

Özel Resim Kontrolü
için bir hedef seçin.

Bir ad girin.Yeni Resim Kontrolü
Resim Kontrol
listesinde görüntülenir.
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Fn Dü mesi
Özel Ayar f4 ([Assign FUNC. button])
dü mesi taraf ndan gerçekle tirilen
fonksiyonu, ya kendi ba na ya da komut
kadranlar  ile birlikte, kontrol eder.

Seçeneklerin ço u ayn  zamanda alan derinli i veya AE-L/AF-L
dü mesi kullan larak da gerçekle tirilebilir (sf. 36).

Preview (Önizleme)
FV lock (FV kilitleme)
AE/AF lock (AE/AF kilitleme)
AE lock only (Sadece AE
kilitleme)
AE lock (AE kilitleme)
(Çekimde s f rlan r)
AE lock (AE kilitleme)
(Bekletme)
AF lock only (Sadece AF
kilitleme)
Flash off (Fla  kapal )
Bracketing burst (Basamakl
çekim)
Matrix metering (Matris ölçümü)
Center-weighted (Merkez
a rl kl )
Spot metering (Nokta ölçümü)
Virtual horizon (Sanal ufuk)

D Playback (Oynatma)

O
Access top item in My Menu
(MY MENU menüsündeki ilk
ö eye eri im)
Yok (varsay lan)

Choose image area (Resim alan  seç)
(FX/DX/5:4) (varsay lan)
Choose image area (Resim alan  seç)
(FX/DX)
1 step spd/aperture (1 basamakl  h z/
diyafram aç kl )
Choose non-CPU lens number
(CPU olmayan lens say s n  seçin)
Focus point-selecion (Odak noktas
seçimi)
Shooting menu bank (Çekim menü
bankas )
Dynamic AF area (Dinamik AF alan )
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Menü K lavuzu

C SHOOTING MENU (ÇEK M MENÜSÜ)

Rotate tall (Uzun çevir) On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)

Slide show
(Slayt gösterisi)

Start (Ba la)
Frame interval (Kare aral )
Audio playback (Ses oynatma)

Print set (Bask  ayar )
(DPOF)

Select/set (Seç/ayarla)
Deselect all? (Tüm seçimi kald r?)

Shooting menu bank
(Çekim menü bankas )

A (varsay lan)
B
C
D
Rename (Yeniden Adland r)

Reset shooting menu
(Çekim menüsünü s f rla)

Yes (Evet)
No (Hay r) (varsay lan)

Aktive folder (Aktif klasör) New folder number (Yeni klasör say s )
(varsay lan)
Select folder (Klasör seç)

File naming
(Dosya adland rma)

File naming (Dosya adland rma)

Slot 2 (Yuva 2) Overflow (Kapasite a m ) (varsay lan)
Backup (Yedekleme)
RAW Yuva 1- JPEG Yuva 2
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Image quality
(Resim kalitesi)

NEF (RAW)+JPEG fine (iyi)
NEF (RAW)+JPEG normal
NEF (RAW)+JPEG basic (temel)
NEF (RAW)
TIFF (RGB)
JPEG fine (iyi)
JPEG normal (varsay lan)
JPEG basic (temel)

Image size
(Resim boyutu)

Large (Büyük) (varsay lan)

Medium (Orta)

Small (Küçük)

Image area
(Resim alan )

Auto DX crop (Otomatik DX kesme)
Choose image area (Resim alan  seç)

JPEG compression
(JPEG s k t rma)

Size priority (Boyut önceli i) (varsay lan)
Optimal quality (Optimal kalite)

NEF (RAW) recording
(kay t)

Type (Tip)
NEF (RAW) bit depth (bit derinli i)

White balance
(Beyaz ayar )

Auto (Otomatik) (varsay lan)
Incandescent (Parlak)
Fluorescent (Floresan)
Direct sunlight (Do rudan güne )
Flash (Fla )
Cloudy (Bulutlu)
Shade (Gölge)
Choose color temp. (Renk s s n  seç)
Preset manual (Belirlenmi  manuel)

(sf. 7)

(sf. 7)

(sf. 7)
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Menü K lavuzu

Set Picture Control
(Resim Kontrolü Ayarla)

Standard (Standart) (varsay lan)
Neutral (Nötr)
Vivid (Canl )
Monochrome (Tek Renkli)

Manage Picture Control
(Resim Kontrolü Yönet)

Save/edit (Kaydet/düzenle) (varsay lan)
Rename (Yeniden Adland r)
Delete (Sil)
Load/save (Yükle/kaydet)

Color space
(Renk aral )

sRGB (varsay lan)
Adobe RGB

Active D-Lighting
(Etkin D Ayd nlatmas )

Auto (Otomatik)
Extra High (Ekstra Yüksek)
High (Yüksek)
Normal (Normal)
Low (Dü ük)
Off (Kapal ) (varsay lan)

Vignette control
(Vignette kontrolü)

High (Yüksek)
Normal (varsay lan)
Low (Dü ük)
Off (Kapal )

Long exp. NR
(Uzun poz. NR)

On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)

High ISO NR
(Yüksek ISO NR)

High (Yüksek)
Normal (varsay lan)
Low (Dü ük)
Off (Kapal )

Özel Resim Kontrolleri mevcut de ilken kullan lamaz.
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ISO sensitivity settings
(ISO hassasiyet ayarlar)

ISO sensitivity (ISO hassasiyeti)

ISO sensitivity auto control
(ISO hassasiyeti otomatik kontrol)

Live view
(Canl  görüntü)
(sf. 16)

Live view mode (Canl  görüntü modu)
Release mode (Çekim modu)

Multiple exposure
(Çoklu pozlama)

Done (Tamam)
Number of shots (Çekim say s )
Auto gain (Otomatik kazanç)

Interval timer shooting
(Ara zamanlamal  çekim)

Choose start time (Ba lang ç zaman n  seç)
Now ( imdi)
Start time (Ba lang ç zaman )

(sf. 7)
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Menü K lavuzu

A CUSTOM SETTING MENU (ÖZEL AYAR MENÜSÜ)
Custom setting bank (Özel ayar bankas )
A (varsay lan)
B
C
D
Rename (Yeniden Adland r)

Reset custom settings (Özel ayarlar  s f rla)
Yes (Evet)
No (Hay r) (varsay lan)

a Autofocus (Otofokus)
a1 AF-C priority

selection (öncelik
seçimi)

Release (Çekim) (varsay lan)
Release (Çekim) + focus (odak)
Focus (Odak)

a2 AF-S priority
selection (öncelik
seçimi)

Release (Çekim)
Focus (Odak) (varsay lan)

a3 Dinamic AF area
(Dinamik AF
alan )

  9 points (nokta) (varsay lan)
21 points (nokta)
51 points (nokta)
51 points [nokta] (3D tracking [3D-izleme])

a4 Focus tracking
with lock-on (kilitli
iken odak izleme)

Long (Uzun)
Normal (varsay lan)
Short (k sa)
Off (Kapal )

Sadece mod seçici  moduna çevrildi inde uygulan r.
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a5 AF activation
(AF etkinle tirme)

Shutter (Perde)/AF-ON (varsay lan)
AF-ON only (Sadece AF-ON)

a6 Focus point
illumination
(Odak noktas
ayd nlatma)

Manual focus mode (Manuel odak modu)
Continuous mode (Sürekli mod)
Focus point brightness (Odak noktas  parlakl )

a7 Focus point wrap-
around
(Odak noktas
etraf n  sarma)

Wrap (Sar)
No wrap (Sarma) (varsay lan)

a8 AF point selection
(AF nokta seçimi)

51 points (nokta) (varsay lan)
11 points (nokta)

a9 AF-ON button
(AF-ON dü mesi)

AF-ON (varsay lan)
AE/AF lock (AE/AF kilitleme)
AE lock only (Sadece AE kilitleme)
AE lock (AE kilitleme) (Çekimde s f rlama)
AE lock (AE kilitleme) (Bekletme)
AF lock only (Sadece AF kilitleme)

a10 Vertical AF-ON
button
(Dikey AF-ON
dü mesi)

Same as AF-ON (AF-ON ile ayn )
AF-ON (varsay lan)
AE/AF lock (AE/AF kilitleme)
AE lock only (Sadece AE kilitleme)
AE lock (AE kilitleme) (Çekimde s f rlama)
AE lock (AE kilitleme) (Bekletme)
AF lock only (Sadece AF kilitleme)

a Autofocus (Otofokus)
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Menü K lavuzu

b Metering/exposure (Ölçüm/pozlama)
b1 ISO sensitivity

step value (ISO
hassasiyeti
basamak de eri)

1/3 step (basamak) (varsay lan)
1/2 step (basamak)
    1 step (basamak)

b2 EV steps for
exposure cntrl.
(Poz kontrolü için
EV basamaklar )

1/3 step (basamak) (varsay lan)
1/2 step (basamak)
    1 step (basamak)

b3 EV steps for
exposure comp.
(Poz dengeleme
için EV
basamaklar )

1/3 step (basamak) (varsay lan)
1/2 step (basamak)
    1 step (basamak)

b4 Easy exposure
compensation
(Kolay poz
dengeleme)

On (Aç k) (Otomatik s f rlama)
On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)

b5 Center-weighted
area (Merkez
a rl kl  alan)

  8 mm
 12 mm (varsay lan)
 15 mm
 20 mm

Average (Ortalama)
b6 Fine tune optimal

exposure ( nce
ayar optimal
pozlama)

Yes (Evet)
No (Hay r) (varsay lan)

c Timers/AE lock (Zamanlay c lar/AE kilidi)
c1 Shutter-release

button AE-L
(Deklan ör
dü mesi AE-L)

On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)
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c2 Auto meter-off
delay (Otomatik
sayaç kapanma
gecikmesi)

  4 s
  6 s (varsay lan)
  8 s
16 s
30 s
  1 min.
  5 min.
10 min.
30 min.
No limit (limitsiz)

c3 Self-timer delay
(Zamanlay c
Gecikmesi)

  2 s
  5 s
10 s (varsay lan)
20 s

c4 Monitor off delay
(Monitör kapanma
gecikmesi)

10 s
20 s (varsay lan)
  1 min.
  5 min.
10 min.

d Shooting/display (Çekim/görüntüleme)
d1 Beep (Uyar  sesi) High (Yüksek)

Low (Dü ük)
Off (Kapal ) (varsay lan)

d2 Shooting speed
(Çekim h z )

Continuous high-speed (Sürekli yüksek h z)
Continuous low-speed (Sürekli dü ük h z)

d3 Max. continuous
release
(Maksimum sürekli
çekim)

1–130

c Timers/AE lock (Zamanlay c lar/AE kilidi)
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Menü K lavuzu

d4 File number
sequence
(Dosya numara
s ras )

On (Aç k) (varsay lan)
Off (Kapal )
Reset (S f rla)

d5 Control panel/
viewfinder (Kontrol
paneli/vizör)

Rear control panel (Arka kontrol paneli)
Viewfinder display (Vizör ekran )

d6 Shooting info
display (Çekim
bilgi ekran )

Auto (Otomatik) (varsay lan)
Manual (Manuel)

d7 LCD illumination
(LCD ayd nlatma)

On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)

d8 Exposure delay
mode (Poz
gecikme modu)

On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)

e Bracketing/flash (Basamaklama/fla )
e1 Flash sync speed

(Fla  senkron h z )
1/250 s (Auto FP)
1/250 s (varsay lan)
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s

d Shooting/display (Çekim/görüntüleme)
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e2 Flash shutter
speed
(Fla  perde h z )

1/60 s (varsay lan)
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
   1 s
   2 s
   4 s
   8 s
 15 s
30 s

e3 Modeling flash
(Örnek fla )

On (Aç k) (varsay lan)
Off (Kapal )

e4 Auto bracketing
set (Otomatik
basamaklama
ayar )

AE & flash (AE & fla ) (varsay lan)
AE only (sadece AE)
Flash only (Sadece fla )
WB bracketing (WB basamaklama)

e5 Auto bracketing
[Otomatik
basamaklama]
(Mode M [M
Modu])

Flash/speed (Fla /h z) (varsay lan)
Flash/speed/aperture (Fla /h z/diyafram aç kl )
Flash/aperture (Fla /diyafram aç kl )
Flash only (Sadece fla )

e6 Bracketing order
(Basamaklama
s ras )

MTR > under > cover
(MTR > alt nda > üstünde) (varsay lan)
Under > over > MTR (Alt nda > MTR > üstünde)

e Bracketing/flash (Basamaklama/fla )
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Menü K lavuzu

f Controls (Kontroller)
f1 Multi selector center

button (Çoklu seçici
merkez dü mesi)

Shooting mode (Çekim modu)
Playback mode (Oynatma Modu)
Live view (Canl  görüntü)

f2 Multi selector (Çoklu
seçici)

Reset meter-off delay (Sayaç kapanma gecikmesini
s f rla)
Do nothing (Hiçbir ey yapma) (varsay lan)

f3 Photo info/playback
(Foto raf bilgisi/
oynatma)

Info (Bilgi) /Playback (Oynatma)
Info (Bilgi) /Playback (Oynatma) (varsay lan)

f4 Assign FUNC. button
(FUNC. dü mesini
ata) (sf. 24)

FUNC. button press (FUNC. dü mesine bas)
FUNC. button+dials (FUNC. dü me+kadranlar )

f5 Assign preview
button (Önizleme
dü mesi ata)

Preview button press (Önizleme dü mesine bas)
Preview+command dials (Önizleme+komut kadranlar )

f6 Assign AE-L/AF-L
button (AE-L/AF-L
dü mesini ata)

AE-L/AF-L button press (AE-L/AF-L dü mesine bas)
AE-L/AF-L+command dials (AE-L/AF-L+komut
kadranlar )

f7 Customize command
dials (Komut
kadranlar n
özelle tir)

Reverse rotation (Tersine çevirme)
Change main/sub (Ana/alt de i tir)
Aperture setting (Diyafram aç kl  ayar )
Menus and playback (Menüler ve oynatma)

f8 Release button to
use dial (Kadran
kullanmak için
deklan ör)

Yes (Evet)
No (Hay r) (varsay lan)

f9 No memory card?
(Bellek kart  yok
mu?)

Release locked (Çekim kilitli)
Enable release (Çekime izin ver) (varsay lan)

f10 Reverse indicators
(Göstergeleri ters
çevir)

(varsay lan)

[Shooting mode (Çekim modu)] için varsay lan [Select center focus
point] seçene idir.
[Playback mode (Oynatma Modu)]için varsay lan [Thumbnail on/off]
seçene idir.
[Live view (Canl  görüntü)] için varsay lan [Select center focus point]
seçene idir.
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B SETUP MENU (AYAR MENÜSÜ)
Format memory card
(Bellek kart n  biçimlendir)

Slot (Yuva) 1
Slot (Yuva) 2

LCD brightness
(LCD parlakl )

–3 – +3

Lock mirror up for
cleaning (Temizleme için
aynay  kilitle)

Start (Ba la)

Video mode
(Video modu)

NTSC
PAL

HDMI Auto (Otomatik) (varsay lan)
  480p (progressive)
  576p (progressive)
  720p (progressive)
1080i (interlaced)

World time
(Dünya saati)

Time zone (Saat dilimi)
Date and time (Tarih ve saat)
Date format (Tarih biçimi)
Daylight saving time
(Gün ndan tasarruf zaman )
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Menü K lavuzu

Language (Dil)

Image comment
(Resim yorumu)

Done (Tamam)
Input comment (Yorum gir)
Attach comment (Yorum ekle)

Auto image rotation
(Otomatik resim çevirme)

On (Aç k) (varsay lan)
Off (Kapal )

Voice memo (Sesli not) Off (Kapal ) (varsay lan)
Auto [Aç k] (Auto and manual [Otomatik ve
manuel])
Manual only (Sadece manue)

Voice memo overwrite
(Sesli not üzerine yaz)

Disable (Etkisizle tir) (varsay lan)
Enable (Etkinle tir)

Voice memo button
(Sesli not dü mesi)

Press and hold (Bas n ve tutun) (varsay lan)
Press to start/stop
(Ba lamak/durdurmak için bas n)

Audio output
(Ses ç k )

Via speaker (Hoparlör) (varsay lan)
HDMI/audio-video output
(HDMI/ses-video ç k )
Off (Kapal )
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USB Mass storage (Toplu Depolama)
MTP/PTP (varsay lan)

Dust off ref photo
(Toz alma ref foto)

Start (Ba la)

Battery info (Pil bilgisi) –
Wireless transmitter
(Telsiz verici)

Mode (Mod)
Transfer settings (Aktar m ayarlar )
Print (Yazd r)
Device info (Cihaz bilgisi)
Device settings (Cihaz ayarlar )

Image authentication
(Resim onaylama)

On (Aç k)
Off (Kapal ) (varsay lan)

Copyright information
(Telif hakk  bilgileri)

Done (Tamam)
Artist (Artist)
Copyright (Telif Hakk )
Attach copyright information
(Telif hakk  bilgilerini ekleyin)

Save/load settings
(Ayarlar  kaydet/yükle)

Save settings (Ayarlar  kaydet)
Load settings (Ayarlar  yükle)

GPS Auto meter off (Otomatik sayaç kapal )
Position (Konum)

Virtual horizon (Sanal ufuk) –
Non-CPU lens data
(CPU olmayan lens verileri)

Done (Tamam)
Lens number (Lens numaras )
Focal length (Odak uzakl ) (mm)
Maximum aperture
(Maksimum diyafram aç kl )

AF fine tune (AF ince ayar) AF fine tune (AF ince ayar) (On/Off)
Saved value (Kaydedilen de er)
Default (Varsay lan Ayar)
List saved values (Kaydedilen de erleri listele)

Firmware version
(Ayg t yaz l m  sürümü)

–



Menü K lavuzu

40 N RETOUCH MENU (RÖTU  MENÜSÜ)

N RETOUCH MENU (RÖTU  MENÜSÜ)

O MY MENU (BEN M MENÜM)

D-Lighting (D-
I kland rma)

–

Red-eye correction
(K rm z  göz düzeltme)

–

K rp –
Monochrome (Tek Renkli) Black-and-white (Siyah-beyaz)

Sepia (Sepya)
Cyanotype (Mavi tonlu)

Filter effects
(Filtre etkileri)

Skylight (Gök )
Warm filter (S cak filtresi)

Color balance
(Renk dengesi)

–

Image overlay
(Resim örtüsü)

–

Side-by-side comparison
(Yan yana kar la t rma)

–

Add items (Ö e ekle) Playback menu (Oynatma menüsü)
Shooting menu (Çekim menüsü)
Custom setting menu (Özel ayar menüsü)
Setup menu (Ayar menüsü)
Retouch menu (Rötu  menüsü)

Remove items (Ö e ç kar) –
Rank items (Ö eleri s rala) –
Choose tab
(Sekme seçin)

My Menu (Benim Menüm) (varsay lan)
Recent settings (Son ayarlar)

Japonya’da bas lm t r










