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1. Öneriler 
DC-500 tipi fotoğraf makinesini tercih ettiğinizden ötürü teşekkür ederiz. 

Fotoğraf makinesini doğru biçimde kullanmanıza olanak sağlamak üzere 

hazırlanmış kullanım talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz ve bu el 

kitabını, ihtiyaç duyduğunuzda tekrar başvurmak üzere erişebileceğiniz 

güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 

 

1.1 CD-ROM  
Fotoğraf makinesi ile ambalajlanmış olan CD-ROM yazılımı sadece PC’ler 

(kişisel bilgisayarlar) için tasarlanmıştır. Bu CD-ROM’un bir müzik seti veya 

CD çalarda kullanılması ona zarar verebilir. Fotoğraf Makinesi hassas, 

özen gerektiren bir elektronik cihazdır. Bu cihazı kendiniz onarmaya 

çalışmayın, aksi takdirde kapak açma/çıkarma gibi işlemler sırasında 

yüksek voltaja maruz kalabilir veya daha farklı zararlar görebilirsiniz. Böyle 

bir durumda tüm garanti kapsamları geçersiz olacaktır. Yangına sebep 

olabileceğinden, bu dijital kamerayı direkt güneş ışığına maruz 

bırakmayınız.  
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1.2 DC-500’ü kullanmadan önce  
Biçimsel kaydı gerçekleştirmeden önce, birkaç fotoğraf çekmeye çalışın. 

Herhangi bir önemli olayı (düğün veya tatil fotoğrafları gibi) çekmeden önce, 

kamerayı düzgün şekilde çalıştığından emin olmak amacıyla test ediniz. Bu 

cihazın yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir kayıp 

(fotoğrafçılık masrafları veya fotoğraftan kaynaklanan herhangi bir zarar) 

firmamızın sorumluluğu altında değildir ve bunlara ilişkin herhangi bir 

tazminat ödenmeyecektir.  

 

1.3 Telif Hakkı  
Mal sahibi tarafından onaylanmadıkça, bu dijital fotoğraf makinesi ile 

çekilen fotoğraflar, telif kanununa aykırı hiçbir biçimde kullanılamaz. Tüm 

fotoğraflar ve üzerinde tarih olan bellek kartı telif kanununda belirlenmiş 

kısıtlamalar doğrultusunda kullanılmalıdır.  

 

1.4 Makineyi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 
Bu ürün hassas elektrik aksamlardan oluşmuştur. Bu nedenle, fotoğrafların 
düzgün biçimde çekilmesi için makineyi bir yere çarpmayın veya 
düşürmeyin.  
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●Makineyi aşağıdaki yerlerde bulundurmak veya kullanmaktan sakınınız.  

1. Nemli ve tozlu yerler  

2. Direkt güneş ışığına maruz kalan kapalı araçlar/yerler veya yüksek ısıya 

maruz kalabilen yerler  

3. Şiddetli çalkantılı yerler 

4. Yoğun sigara ve yağ dumanı veya buhar olan yerler 

5. Yağmurlu ve karlı yerler   

● Cihaz açıkken pil kapağını açmayınız.  

● Şayet makinenin içerisine su girmiş ise derhal makineyi kapatın ve pilleri 

çıkartın.  

● Makinenizin bakımını yapmak için:  

1. Şayet lens, LCD ekranı veya vizör kirlenmiş ise bu yüzeyleri temizlemek 

için, lensi parmaklarınızla temizlemek yerine lütfen bir lens fırçası veya 

yumuşak bir kumaş parçası kullanın.  

2. Makineye, lensi, LCD ekranı ve vizörün yüzeyini çizebilecek katı 

nesneleri çarpmaktan kaçınınız.  

3. Fotoğraf makinesi muhafazasını temizlemek üzere herhangi bir deterjan 

veya yanıcı maddeler kullanmayınız. Yumuşak bez parçası kullanınız.  
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2. DC-500’ü tanıyalım 
2.1 Genel Bakış 

   

        Ön/Sol/Alt                       Arka/Sağ/Üst 
1. Flaş  
2. Otomatik Zamanlayıcı led lambası 
3. Lens 
4. Vizör 
5. USB bağlantı noktası 
6.Fotoğraf makine sehpa soketi 
7. Flaş Led Lambası 
8. Deklanşör 
9. Açma/Kapama Düğmesi 
10. Kayış Geçirme Deliği 

11. Pil Kapağı/Kart Yuvası 
12. Yukarı düğmesi 
13. Sağ Düğmesi 
14. Menü Düğmesi 
15. Aşağı Düğmesi 
16. Flaş Düğmesi 
17. Playback Düğmesi 
18. Görüntüleme Düğmesi 
19. Sol Düğmesi 
20. Monitör 
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2.2 Monitör Göstergeleri 

 
 

Memory Capacity Bellek Kapasitesi 

Picture Remain Kalan Poz 

Time Remain Kalan Süre 

Digital zoom factor Dijital zoom faktörü 
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Picture size Fotoğraf boyutu 

Flash Mode Flaş Modu 

Flash Off Flaş Kapalı 

Flash Auto Flaş Otomatik 

Flash On Flaş Açık 

Recording Mode Kayıt Modu 

Snapshot Fotoğraf çekim modu 

Video Video çekim modu 

Memory Card Inside Hafıza Kartı Takılı 

Quality 

High 

Standard 

Kalite 

Yüksek 

Standart 

Battery capacity 

Full 

Empty 

Pil kapasitesi 

Dolu  

Boş 
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3. Kullanımdan önce yapılacaklar 
3.1 Pilleri ve bellek kartını yerleştirin  
Pil kapağını açın ve 3 adet yeni AAA tipi alkalin pili kutupları pil yuvasında 

belirtilmiş kutuplara denk gelecek biçimde yerleştirdikten sonra bellek 

kartını yerleştirin ve kapağı kapatın. Pil kapasitesi düştüğü zaman, ekranda 

seçilmiş olan gösterge belirecektir. Ne tür pil kullandığınızı seçin; şayet 

alkalin tipi pil kullanıyor iseniz 1’i seçmelisiniz. Pil Kapasite göstergesi 

yarıya inmişse flaş çalışmayacaktır ancak yine de fotoğraf çekebilirsiniz. 

Şayet yeniden şarj edilebilir pilleri kullanıyorsanız 2’yi seçin. Pil kapasite 

göstergesi dolu olarak belirecektir. Gösterge boş olana dek fotoğraf 

çekebilirsiniz.  

 

3.2 Fotoğraf Makinesini Açma/ Kapama 
Led lambası yanana kadar ON/OFF (Açma/ Kapama) düğmesine 

bastığınızda makine açılacaktır. ON/OFF (Açma/ Kapama) düğmesini 2 

saniye kadar basılı tutarsanız makine kapanacaktır. Bu fotoğraf makinesi, 

USB portuna takılı olmadığında, pil ömrünü uzatmak amacıyla 30 saniye ile 

59 dakika 59 saniye aralığında ayarlanabilen bir süre zarfında otomatik 
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olarak kapanmaktadır. Eğer USB’ye bağlı değilse ve 30 saniye gibi bir süre 

kullanılmamış ise makine kapanacaktır. İstenildiği takdirde, bu süre, 

Otomatik Kapama Fonksiyonu menüsünden değiştirilebilir. 

 

3.3 Ayarlama - Fotoğraf Çekme ve Kayıt Fonksiyonları  

3.3.1 Poz Yakalama Seçeneği  
Menü Düğmesine basarak Poz Yakalama seçenekleri 

penceresine giriniz ve yakalama modunu seçmek için 

yukarı/aşağı düğmelerini kullanın. Ardından menü 

düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. Bir sonraki 

menüye geçmek için SAĞ düğmesine basınız.   

 

Capture Poz yakalama  

Cancel İptal  

Single Tek 

Self Timer Otomatik Zamanlayıcı 

Video 320x240 Video 320x240 

Video 192x144 Video 192x144 
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3.3.2 Renk Seçeneği  
Menü düğmesine basarak yakalama seçenekleri 

penceresine giriniz ve SAĞ düğmesine basarak renk 

sekmesinin bir sonraki menüsüne giriniz. Ayarlamak 

istediğiniz öğeyi seçmek için UP/DOWN (Yukarı/Aşağı) 

düğmelerinden birine ve seçtiğiniz sekmeye girmek için 

menü düğmesine basınız.  

 

Color Renk 

Cancel İptal  

Auto Otomatik 

Exposure Poz 

White balance  Beyazlık dengesi 

Sharpness Netlik 
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Poz değerini ayarlama: 

EV (Poz Düzeltmesi) -1.5 ~ +1.5 
aralığında 
 

 

Beyazlık denge seçeneğini seçme: 

 

 

 

White balance  Beyazlık dengesi 

Daylight Gün ışığı 

Dusk Akşam karanlığı 

Tungsten Tungsten 

Fluorecent Flüoresan 

Sunrise Gündoğumu 
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Netlik seçeneğini ayarlama: 

 

 

Sharpness Netlik 

Normal Normal 

Sharp Keskin 

Soft Yumuşak 

 

3.3.3 Çözünürlük 
Menü Düğmesine basarak Yakalama seçenekleri penceresine giriniz ve 

SAĞ tuşa basarak çözünürlük menüsüne giriniz. UP/DOWN (Yukarı/Aşağı) 

Düğmelerine basarak istediğiniz çözünürlük oranını belirleyin bu seçimi 

onaylamak için yeniden menü düğmesine basın.  
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Süper çözünürlük: 2592 x 1944 

High (Yüksek): 2048 x 1536 

Middle (Orta): 1600 x 1200 

Low (Düşük): 1280 x 1024 

 

3.3.4 Kalite  
UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) düğmelerine basarak 

istediğiniz kaliteyi seçin (Yüksek veya Standart) ve 

seçiminizi onaylamak üzere menü düğmesine basın. 

SAĞ tuşa basarak bir sonraki menüye girin.  

 

Quality Kalite 

Cancel İptal  

High Yüksek 

Standard Standart 
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3.3.5 Otomatik Kapatma Zaman Ayarı 
Menü düğmesine basarak Yakalama Seçenekleri Penceresine giriniz ve 

SAĞ düğmesine basıp Auto power off (Otomatik Kapanma) alt menüsüne 

giriniz. AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz ayarı yapabilirsiniz.  

 

 
 

Auto Power Off Otomatik Kapama 

Cancel İptal  

Set Ayarla 

UP/ DOWN YUKARI/ AŞAĞI 

Left/ Right SOL/ SAĞ 
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3.3.6 Tarih ve Zaman  
AŞAĞI düğmesine 

basarak tarih ve zaman 

ayarını yapabilirsiniz.  

 

 
 

Date & Time Tarih & Saat 

Cancel İptal  

SET AYARLA 

Display Görüntüle 

No Display Görüntüleme yok 

UP/ DOWN YUKARI/ AŞAĞI 

Yes/ No Evet/ Hayır 

Left/ Right SOL/ SAĞ 
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“DISPLAY” (GÖRÜNTÜLE) modunu seçtiğinizde, çektiğiniz fotoğraf 

üzerinde tarih ve zaman görünecektir. Şayet seçilen mod “NO DISPLAY” 

(GÖRÜNTÜLEME YOK) ise fotoğraf üzerinde tarih ve zaman olmayacaktır.  
 

3.3.7 Frekans 

İç ortamlarda çekeceğiniz fotoğrafların kalitesini arttırmak için fotoğraf 

makinesi frekansını ortamdaki mevcut ışığa uygun biçimde 

ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Amerika için 60 Hz ve Avrupa için 50 Hz’dir. 
 

3.3.8 Dil 

YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanarak dil seçimini yapın 

ve MENU (Menü) düğmesi ile seçiminizi onaylayın.  

 

Language Dil 
Cancel İptal  
English İngilizce 
French Fransızca 
Spanish İspanyolca 
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3.4 Playback Fonksiyonu 
Playback düğmesi ile playback modunu seçebilirsiniz.  

 

3.4.1 Silme  

Playback modunda  Menü düğmesine basarak 

ERASE (SİLME) penceresine girin. YUKARI veya 

AŞAĞI düğmeleri ile “ONE” (BİR) veya “ALL” 

(HEPSİ) seçilebilir. Seçiminizi onaylamak için 

tekrar Menü düğmesine basınız.  

 

      

Erase Sil 

Cancel İptal 
One Bir 

All Hepsi 

Format Format 

Protect Koruma 
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Format Modunu seçerek tüm belleği 

veya varsa bellek kartındaki kayıtları 

formatlayabilirsiniz.  

 
 

Erase Sil 

Cancel İptal 
One Bir 

All Hepsi 

Format Format 

Protect Koruma 

Set Ayarla 

Protected Korumalı 
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“Protected Mod” (Korumalı Modu) 

modunu seçin ve istediğiniz 

çerçeveyi koruma altına alın. 

 
 

 
Erase Sil 

Cancel İptal 
One Bir 

All Hepsi 

Format Format 

Protect Koruma 

Set Ayarla 

Formating Formatlanıyor 
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Şayet çerçeveyi korumasız 

yapmak istiyorsanız, çerçeveyi 

seçin ve SİL sekmesine geçin; 

“unprotected mod” (korumasız)  

modunu seçin. Alt Menüye 

girmek için SAĞ düğmesine 

basın 

 

 
Erase Sil 

Cancel İptal 
One Bir 

All Hepsi 

Format Format 

Unprotected Korumasız 
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3.4.2 Otomatik Kapanma Zaman Ayarı   
AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz seçimi yapın.  

 
 
 

 

Auto Power Off Otomatik Kapama 

Cancel İptal  

Set Ayarla 

UP/ DOWN YUKARI/ AŞAĞI 

Left/ Right  SOL/ SAĞ 

 

3.4.3 Tarih ve Zaman  

AŞAĞI düğmesine 

basarak ayarınızı yapın.  
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Date & Time Tarih & Saat 

Cancel İptal  

Set AYARLA 

Display Görüntüle 

No Display Görüntüleme yok 

Down AŞAĞI 

Date & Time Tarih & Saat 

UP/ DOWN YUKARI/ AŞAĞI 

Left / Right SOL/ SAĞ 

Yes / No Evet/ Hayır 

“DISPLAY” (GÖRÜNTÜLE) modunu seçtiğinizde, çektiğiniz fotoğraf 

üzerinde tarih ve zaman görünecektir. Şayet seçilen mod “NO DISPLAY” 

(GÖRÜNTÜLEME YOK) ise fotoğraf üzerinde tarih ve zaman olmayacaktır.  
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3.4.4 DPOF (Dijital Baskı İstek Formatı) 
”DPOF”nin açılımı “Digital Print Order Format” (Dijital Baskı İstek Formatı) 

olup bellek kartınıza veya farklı bir araca yüklediğiniz resimlerin seçimi ve 

kaç adet basılacağı ile ilgili formattır. Bu aşamada DPOF ile uyumlu bir 

yazıcıda veya profesyonel bir labaratuarda bellek kartına yüklediğiniz 

resimleri, dosya isimleri ve istenen kopya adedine uygun olarak 

bastırabilirsiniz.   

 

DPOF DPOF 

Cancel İptal  

Set AYARLA 

UP/ Down YUKARI/ AŞAĞI 

Left/ Right SOL/ SAĞ 

Another image BAŞKA BİR RESİM 
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3.4.5 Bir Görüntüyü Döndürme  
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak kaydedilmiş 

görüntüleri istenilen açılarda döndürebilirsiniz. Daha sonra 

Menü düğmesine basın ve seçiminizi onaylayın.  

 

Rotation Döndürme 
 

3.4.6 Zoom/Çevirme 
Tek resim Ön-izleme Modunda, Çevirme fonksiyonu, 

resmin zoom modunda genişletildikten sonra görüntü 

aralığını ilerletmek için kullanılır. ZOOM/PAN 

(Zoom/Çevirme) menüsüne girin, PAN fonksiyonuna 

geçmek için AŞAĞI düğmesine basın ve tekrar menü düğmesine basarak 

seçiminizi onaylayın. Şimdi, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri ile 

fotoğrafın görüntü aralığını değiştirin. PAN (Çevirme) fonksiyonunu iptal 

etmek için menü düğmesine ve ardından AŞAĞI düğmesine basabilirsiniz.  
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ZOOM ZOOM 

Cancel İptal  

Pan Çevirme 

 

3.5 DC-500 model dijital fotoğraf makinenizi kullanma 

3.5.1 Fotoğraf çekme 
Sadece deklanşöre basarak duyacağınız belirgin bir bip sesi ile şipşak 

fotoğraf çekmiş olursunuz. Böylece, monitör üzerinde olan sayı her bir 

çekimde teker teker düşecektir.    

 

3.5.2 Otomatik Zamanlayıcı 
Menü düğmesine basın, otomatik zamanlayıcı moduna (self timer mode) 

geçin, seçimi yapıp onaylamak için tekrar menü düğmesine basın. 

Deklanşöre basın otomatik zamanlayıcı LED lambası 10 saniye kadar 

yanıp söner ve fotoğraf çekilir.  
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3.5.3 Video çekimi yapmak 
Video Çekim Moduna geçmek için menü düğmesine basın ve video mode 

(video modu) modunu seçin. Seçiminizi onaylamak için tekrar menü 

düğmesine basın. Deklanşöre basarak kayıt yapmaya başlayın ve yeniden 

deklanşöre bastığınızda kaydı sonlandırabilirsiniz.  

 

3.5.4 Flaşın Kullanılması 
FLASH AUTO (otomatik flaş) veya ON (açık) modunda iken flaş düğmesine 

basın ve makine flaşı şarj etmeye başlayacaktır; monitör kapanacak ve 

işletim/çalışma LED lambası yanacaktır. LED yanıp sönmesi sona 

erdiğinde, monitör yeniden açılacak ve böylece flaş şarjı tamamlanmış 

olacaktır. FLASH ON (Flaş Açık) Modunda flaş daima yanacaktır ancak 

FLASH AUTO (Otomatik Flaş) Modunda Flaş, ihtiyaca göre yanacaktır. 

Deklanşöre basıldığında flaş yanacaktır.  

 

3.5.5 Dijital Zoomun Kullanılması 
REC (Kayıt) Modunda Dijital Zoomu kullanabilirsiniz. Video çekimi 

yapmadan önce yakınlaşmak için YUKARI düğmesine basın ve 
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uzaklaşmak için AŞAĞI düğmesine basın.  

 

3.5.6 Playback (yeniden oynatma) modu  
Playback Moduna geçmek için Playback düğmesine basınız. 9 adet 

fotoğraf veya video klipini LCD ekranda yeniden izleme imkânınız vardır. 

DISPLAY – Görüntüle düğmesine bastığınızda 9 dosyayı ekranda 

görebilirsiniz. Tek resim modunda, YUKARI – AŞAĞI ve zoom in 

(yakınlaşma) veya zoom out (uzaklaşma) seçeneklerini kullanabilirsiniz. 

DISPLAY düğmesine basın ve çekimini yaptığınız video klipini LCD 

ekranda yeniden izleyebilirsiniz.  

 

3.5.7 Görüntüleri Yükleme 
Fotoğraf Makinenizi ön izleme moduna getirdikten sonra USB kablosu ile 

bilgisayarınız USB bağlantı noktasına bağlayın. Windows 2000/ME/XP için 

sürücü kurulumuna gerek yoktur. Fotoğraf makinenizi bağladıktan sonra, 

ekranda MSDC görünecektir ve fotoğraf makinesi çıkartılabilir flaş disk 

olarak tanınacaktır. Fotoğrafları direkt olarak fotoğraf makinesinden 

bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.  
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3.5.8 PC Fotoğraf Makinesi fonksiyonunu kullanma  
Fotoğraf Makinesi sürücüsünü CD’den yükleyiniz. Fotoğraf Makinesini USB 

kablosu ile bilgisayara bağlayınız, Programın <Sunplus Ca533> 

klasöründeki Amcap programını çalıştırın ve cihazı Sunplus SPCA533 

olarak seçiniz.  
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Daha sonra Options (Seçenekler) sekmesinden, Preview (Ön-izleme) 

modunu seçiniz.  

 
 

Şayet görüntü boyutunu değiştirmek isterseniz, Video Capture Pin 

seçeneğini seçin ve sonra çıktı boyutunu değiştirin.  
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4. Eşlik eden uygulamaların kurulumu ve kullanılması  
CD-ROM sürücüsüne eşlik eden CD’yi yerleştirin. Kurulum diyalog 

penceresi otomatik olarak görünecektir.  

 
 

4.1 Sürücü Kurulumu 
Fotoğraf Makinesi Sürücü tuşuna basınız ve sonraki aşamaları takip ediniz  

(Camera Driver). 



 33
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Fotoğraf makinesini kayıt moduna ayarlayın ve bilgisayara bağlayın. 

Bilgisayar yeni bir aygıt bulacak ve otomatik olarak aygıt sürücüsünü 

yükleyecektir. Şayet bilgisayar imleci dosya rotası gerektiriyorsa bunu 

C:\WINDOWS\SETUP533 rotası ile arayın. Kurulum tamamlandıktan sonra  

Control Panel\System\Hardware\Device Manager (Kontrol 

Paneli\Sistem\Donanım\Aygıt Yöneticisi) kısmına gidiniz ve Imaging 

Device \Icatch (IV) Still Camera Device ve Icatch (IV) Video Camera Device 

aygıtını kontrol ediniz.  
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4.2 Yazılım Kurulumu 
ArcSoft VideoImpression sekmesine basınız ve böylece uygulama yazılımı 

(ArcSoft VideoImpression) yüklenecektir.  
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ArcSoft PhotoImpression sekmesine basınız ve böylece uygulama yazılımı 

(ArcSoft PhotoImpression) yüklenecektir. 

 
 

Adobe® Acrobat® Reader™ proğramını çalıştırmak için Adobe® Acrobat® 

Reader™ yazısını tıklayınız.  
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Kullanma kılavuzuna ulaşmak için User Guide yazısını tıklayınız (PDF 

Formatında).  

 

         
“Exit” (Çıkış) sekmesi ile bu ekrandan ve setup (kurulum) programından 

çıkınız.  
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5.  DC-500’ün teknik özellikleri  
* 3’ü 1 arada modu:  

- Digital still camera mode (dijital fotoğraf makinesi modu): Görüntü çekme 

- PC camera mode (PC fotoğraf makinesi modu): video çekimi / toplantı  

- Camcorder mode (Video kayıt modu): Video klipleri 

Sensör: CMOS sensörü, 5.0 mega piksel 

Lens: F=2.8; f=8.4    

Odak Aralığı: 2.0M‘dan sonsuzluğa kadar 

Poz Süresi: 1/20-1/6000 s 

Görüntü Çözünürlüğü: Süper çözünürlük (2592 x 1944), Yüksek (2048 x 

1536), orta (1600 x 1200), düşük (1280 x 1024) görüntü çekimi için 

VGA (640 x 480)/ QVGA (320 x 240) PC kamera modu 

QVGA (320 x 240)/ QCIF (192 x 144) video kayıt modu için 

Bellek: Dahili Bellek 16 MB görüntü hafızası, harici SD ve MMC kartı 

uyumlu (1 GB) 

Zaman Ayarlayıcı: 10 saniye               

Zoom: 8x dijital zoom 

Renkli LCD ekranı: 1.5 inç’lik görüntü 
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OSD dili: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, 

Portekizce, Türkçe 
 

Flaş Modu: Açık/Otomatik/Kapalı 

Pil: 3x AAA (alkalin/ 1.5V) pil 

Arayüz: USB 1.1 

 

PC için gerekli teknik özellikler 

CPU: Pentium III 800MHz ve üzeri 

OS: Windows 2000/ME/XP 

Hafıza: 256 MB veya daha yukarı kapasite 

Disk alanı: En az 250 MB boş alan             

CD-ROM sürücüsü 

Technical details can be changed without notice.  
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6. Yaygın Problemler 
6.1 Fotoğraf Makinesi Çalışmıyor 
1. Piller düzgün yerleştirilmemiş: Pilleri çıkarın ve yeniden yerleştirin.  

2. Yetersiz pil voltajı: Eski pilleri kullanmayın veya eski ve yeni pilleri aynı 

anda yerleştirmeyin. Yeniden şarj edilebilir pillerin düşük voltajlı olarak 

kullanılması önerilmemektedir.  

 

6.2 Flaş Yanmıyor 
1. Flaş kapalı: Flaş ayarını Otomatik veya Açık olarak yapınız.  

2. Flaş tam olarak dolmadı. İşletim LED lambası yanıp sönüyorken flaşın 

şarj olması birkaç saniye alır. Flaş ışığı söndüğünde flaş LED lambası tam 

olarak şarj olmuştur.   

3. Pil seviyesi düşük: Gösterge pilleri tam dolu göstermiyor ise, pil voltajı 

flaşı çalıştırmak için yetersizdir. Lütfen yeni piller takınız. 

 

6.3 Görüntü bulanık / odak dışında 
1. Nesne odak aralığının dışında. Kamera lensi ve nesne arasında en az 

1.5m (5ft) mesafe olduğundan emin olunuz. 
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2. Fotoğraf Makinesi sarsıldı: Fotoğraf çekerken Makineyi sabit tutunuz. 

Flaş açıkken flaş 2 kez yanana dek makineyi sabit tutunuz. (ilk flaş kırmızı- 

göz olgusunu azaltmak ve hedefin parlaklığını tespit etmek içindir.)  

6.4 Kayıtlı görüntüdeki nesne çok karanlık  
Çekim yapmak için yetersiz ışık:  Flaş lambasını Açık konuma getirin veya 

poz kompansasyonunu (+) ayara getiriniz. 

 

6.5 LCD ekranda ve kayıtlı görüntüde titreme varsa 
Yanlış frekans ayarı: Flüoresan ışık ayarından doğru titreşim önleyici 

frekansı (50Hz veya 60Hz) seçiniz. 

6.6 Resim Yükleme Problemi 
1. Fotoğraflar yüklenmeden önce fotoğraf makinesi sürücüsü kurulmalıdır. 

Fotoğraf Makinesi bilgisayara yüklenmeden resim ön izleme modundan, 

USB modunun MSDC’ye ayarlandığından emin olunuz. Windows 2000/ME 

/XP sürümünde fotoğraf makinesi “fişi tak ve oynat” olarak, MSDC 

Modunda bir kurulum gerektirmeden, çıkartılabilir flaş disk olarak algılanır.  

 

USB terminalinin, bir sonraki kullanım için bilgisayardan ayrıldığından 
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emin olmak için Dijital Fotoğraf Makinenizin bilgisayarla olan 
bağlantısını, masaüstündeki emniyetli bağlantı kesme düğmesi ile 

ayırdığınızdan emin olunuz. 
 

2. Flaş disk kaydedilmiş görüntüleri göstermemektedir. Kamera, 

bilgisayarınıza 2 adet çıkartılabilir flaş sürücüsü yükleyecektir. İlk sürücü, 

harici SD veya MMC kartuşu olup ikincisi kameranın dâhili belleğinde 

mevcut kayıtlı görüntülerdir. Şayet sökülebilir flaş disk sürücüsündeki 

isimler ve bilgisayar ağında önceden mevcut olan isimler ile aynı ise, 

sökülebilir flaş disklerdeki isimleri yeniden atamalısınız.  

Sağ tıklayarak: 

<My Computer> (Bilgisayarım) Manage Disk Management (Disk 

Yöneticisi) Çevrim-içi olan çıkartılabilir diskin mavi çubuğunda sağ 

tıklayın  Sürücü harflerini ve konumunu değiştirin  Takip eden sürücü 

harfini girin (kullanılmamış bir sürücü ismi belirleyin)  OK (tamam) tuşuna 

tıklayın. Yeni isimlendirdiğiniz çıkartılabilir sürücüye giriniz ve çektiğiniz 

resimleri kaydediniz.  
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7. Ekler 
7.1 Feragat 
Üretici olarak, Ürün Mesuliyet Kanunu kapsamı haricinde, kullanıcı veya 3. 

şahısların ürünü veya aksesuarlarını talimatlara uygun olmayan biçimde 

kullanmalarından kaynaklanan her tür hasar ve zarar sorumluluğumuz 

altında değildir. Bu ürüne ve aksesuarlarına, kullanıcılar için ön bir bilgi 

sunmadan değişiklikler yapılabilir.  

 

Uyarı! Hiçbir koşulda fotoğraf makinesini açmaya veya parçalarını 

ayırmaya kalkışmayın. Bu tür bir durum, tüm garanti haklarınızı geçersiz 

kılar.  

 

7.2 Pilleri kullanma  
En iyi performans ve uzun süreli kullanım için AAA alkalin veya yeniden 

şarj edilebilir Ni-MH tipi pilleri kullanın.   

 

7.3 Pil süresini uzatma 
Aşağıdaki kullanımlar oldukça enerji gerektirdiğinden ve pil kapasitesinin 
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kısa sürede azalmasına neden olacağından çok sık kullanılmamalıdır:   

• Aşırı Flaş Kullanımı 

• Kamera ekranında görüntüleri biçimlemek 

Pil süresi, pil yuvasının kirlenmesi nedeniyle de azalabileceğinden, pilleri 

yerleştirmeden önce yuvadaki bağlantıları temiz ve kuru bir bez parçası ile 

temizleyiniz.  

Pil performansı 5 °C (41 °F)’de düşer. Bu nedenle şayet düşük ısıdaki 

ortamlarda kullanacaksanız, yedek pil bulundurmalı ve bunların aşırı 

soğumadığından emin olmalısınız. Lütfen Not edin: Soğuk ve görünüşte 

yassılaşmış pilleri atmayın çünkü bunlar oda sıcaklığında yeniden 

çalışabilirler.   
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7.4 Avrupa Birliğindeki Özel Domestik Kullanıma Ait Atık 

Ekipmanların Elden Çıkarılması  

 

Ürün ambalajı üzerindeki bu sembol, bunun diğer ev atıkları ile birlikte 

elden çıkarılmaması gerektiği gösterir. Bu cihazı, elektrik ve elektronik 

atıkların geri dönüşümü için tahsis edilmiş bir toplama noktasına ulaştırarak 

elden çıkarılmasını temin etmek sizin sorumluluğunuzdur. Atık ekipmanınız 

için farklı toplama noktalarının tahsisi ve bunların geri dönüşüm aracılığıyla 

yeniden kullanılır hale getirilmesi, doğal kaynakların ve çevre ve insan 

sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Lütfen, atıklarınızın nereye 

bırakılabileceğine dair daha ayrıntılı bilgi için bu konuyla ilgili bulunduğunuz 

bölgede mevcut yerel ofislere veya ürünü aldığınız yere başvurun.  
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7.5 Uyum Bildirimi  
Burada, DC-500 model ürün, 92/31/EEC & 93/68/ EEC kanun maddesi 

kapsamında düzenlenen EMC 89/336/EEC Direktifleri doğrultusunda test 

edilmiştir. Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili değerlendirme için aşağıda 

belirtilen standartlar kullanılmıştır:  

 

EN 55022: 1998 + A1 : 2000 + A2: 2003 

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 

EN 610000-3-2: 2000  

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001  

 

Bu cihaz CE Logosunu taşımaktadır. 
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7.6 FCC Uyumu ve öneri 
BU cihaz FCC kuralları madde 15 ile uyumludur. Çalıştırma şu 2 maddeye 

tabiidir: 1) Bu cihaz zararlı girişime (parazitlenme) engel olacak şekilde 

tasarlanmıştır. 2) Bu cihaz telsiz frekans enerjisi oluşturabilir ve bu durum 

yetersiz performansa neden olabilir. 

Bu cihaz, FCC kuralları madde 15 uyarınca, B sınıfı dijital cihaz limitlerine 

uygun şekilde test edilmiştir.  Bu limitler konutsal bölgelerde zararlı 

girişime (parazitlenme) karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu 

cihazlar telsiz frekans enerjisi oluşturabilir, emebilir ve yayabilir. 

Yönergelere uygun biçimde kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimine zararlı 

girişime (parazitlenme) neden olabilir. Bu cihaz çalışırken girişim olduğu 

takdirde lütfen şunları deneyin: 

 

• Antenin yerini ve yönünü değiştiriniz 

• Fotoğraf makinesi ve etkilen cihaz arasındaki mesafeyi arttırınız. 

• Etkilenen cihazın takılı olduğu prizden farklı bir priz kullanınız.  

• Yardım etmesi için bir temsilci veya radyo/TV teknisyeni ile irtibat 

kurunuz.  
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Uygunluktan sorumlu tarafça onaylanmamış değişiklikler veya tadilatlar 

kullanıcın cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Ürün için korunmuş 

girişim (parazitlenme) kablolarının veya belli başlı ilave bileşenler, şayet 

ürün ile beraber temin edilmiş ise, FCC kuralları uyarınca kullanılmalıdır.  
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8. Müşteri Hizmetleri 
Ürün Yelpazesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki web adresinde 

bulunabilir: www.plawa.com  

Servis & Onarım Yardım hattı (Avrupa):  

00800 752 921 00 (from a landline) 

 

Servis & Onarım Yardım hattı (Almanya):  

0900 1000 042 (1.49 Euro/ dk. (from a German landline) 

 

Online Servis:  

support-apdc@plawa.com 

 

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG firması tarafından üretilmiştir. 

Bleichereistr. 18 

73066 Uhingen 

Almanya 
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