HIZLI BAŞLANGIÇ KLAVUZU

ÇEKIM EKRANI

POZLAMA SÜRESİ

Pozlama süresini
düzenlemek için dokunun
(Manüel kontroller Ayarlar ekranındadır)

FLAŞ

Açık/Kapalı/Oto
El feneri için uzun basın

ISO HASSASLIĞI

ISO hassaslığını
düzenlemek için dokunun
(Manüel kontroller Ayarlar ekranındadır)

ÖN/ARKA KAMERA
Ön ve Arka kameralar
arasında değişin

NETLEME

Netlemek için kaydırın

POZLAMA

Pozlamayı ayarlamak
için kaydırın

FOTO YAYINI

Albüme / Karanlık
Odaya Erişin

KAMERA MODU
SEÇİCİ

Video, HDR, DüşükIşık
ve diğer modları seçin

POZLAMA TELAFİSİ

Kadranı çevirerek aydınlatın/karartın

KONTROL PANELİ

AGelişmiş çekim ayarlarına
erişin (fazlası için: 3. sayfa)

İKİNCİL DEKLANŞÖR

Ayarlardan Titreme-Engelleme
ya da Geri-Sayım seçebilirsiniz

ANA DEKLANŞÖR BUTONU
Fotoğraf çekilirken ikon ve ekran flaşı

KONTROL PANELI

Hızlı Çekim Modunda sürekli ve tam çözünürlükte
fotoğrafları hızlıca çekebilirsiniz.
Parmak ekrandan kaldırıldığında Pozlama ve Netleme
Noktalırını kilitler.
Kompozisyonu ayarlarken yardımcı olması için çeşitli
Izgara gösterimleri (Üçler Kuralı, Altın Oran vb.)
Mükemmel düzlükte fotoğraflar için Sanal yatay
3D Eğim Ölçer.
Vizörün üst kısmında ISO ve Enstantane Hızı
gösterimi için Manüel Modu etkinleştirin.
Birine dokunmak, manüel ayarları açacaktır.
»M«‚ e birkez daha dokunarak Enstantane-ISO-Önceliğini etkinleştirin. Enstantane süresi ya da ISO için belli
bir ayarı seçin ve ProKamera en iyi pozlama için diğer
ayarları otomatik ayarlasın.
Vizörde Beyaz Dengesi ayarı için WB kontrolünü etkinleştirin. Beyaz Dengesini kilitlemek ve Renk Sıcaklığı ve
Tonunu manüel olarak ayarlamak için dokunun. Otomatik
Beyaz Dengesini etkinleştirmek için WB ikonuna tekrar
dokunun. Gri Kartı kalibrasyonu için uzun basılı tutun.
Genel ışık seviyelerini gösteren canlı bir Histogram
etkinleştirin. Sağ taraftaki kırmızı fazla-pozlamayı sol
taraftaki kırmızı düşük-pozlamayı gösterir.
Çeşitli En-Boy Oranı ayarlarını seçin (4:3, 16:9 vb.)
RAW (HAM) fotoğraflar sensörün tamamını kullanır ve
her zaman 4:3 oranına sahiptir.
Gelişmiş ProCamera Ayarlarını açar.
İkincil deklanşör butonu için Titreme-Engelini etkinleştirin. Titreme-Engeli iPhone sabit tutulana kadar çekimi
geciktirir ve daha net, keskin fotoğraflar sağlar. RAW
(HAM) çekim için önerilir.
İkincil deklanşör butonu için Geri-Sayımı etkinleştirir.
Ek ayarlar için ikincil deklanşöre uzun basın
(gecikme ve ProTimer gibi diğer ayarlar).
Ekran Gösterim Modları arasında geçiş yapın.
»Standart« mod tüm elementleri, »Light« minimal
ayarlar gösterir.
Seçili Dosya Formatını görün ya da cihazınız için
uygun ayarlar arasından seçin.

İPUÇLARI VE HILELER
NETLEME VE POZLAMA
• Netleme ve Pozlama ikonları gösterilmediğinde Otomatik-Mod seçili demektir.
Kamera netleme ve pozlamayı otomatik olarak ayarlayacaktır.

• Netleme ve Pozlamayı ekranın bir noktasına dokunarak istenen noktaya ayarlayabilirsiniz.
• Ekranın ortasına dokunarak Otomatik-Modu ayarlayabilirsiniz.
• Otomatik-Modda ekranın ortasına dokunarak Netleme/Pozlama ikonlarını ayırabilirsiniz.
İkonları istediğiniz noktaya sürükleyerek ayarı düzenleyebilirsiniz.

• Netleme ikonunu ekranın ortasından istediğiniz noktaya çekebilirsiniz.

Ayarlar bölümünde öncelikle Pozlama ikonunu ayırmak için de bir seçenek bulunuyor.

• Netleme (F) ya da Pozlama (E) ikonuna uzun basarak kilitleyebilirsiniz. F/E kontrolü
uzun tıklayarak kilidi kaldırılana kadar kilitli konumda kalacaktır. Kilit modunda F/E
ikonu yeni bir noktaya taşındığında otomatik olarak kilitleyecektir.

SES TUŞLARI / KULAKLIK TUŞLARI
Cihazınızdaki donanımsal ses tuşunu, kulaklığınızı ya da bir Bluetooth uzaktan
kumandayı kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.
Ayarlar > Ses Tuşları bölümünden etkinleştirilebilir.

TAM EKRAN-DEKLANŞÖR
Vizör ekranında herhangi bir yere dokunarak fotoğraf çekmek için »Tam Ekran
Deklanşörü«nü etkinleştirin. Özellikle Sokak fotoğrafçılığı için çok kullanışlıdır. Tam
Ekran Deklanşörü seçili olduğu zaman F/E ayarı yapmak ya da Oto-modu seçmek
için ekrana uzun basılı tutmanız gerekir.

KARANLIK ODA
Etkinleştirildiğinde ProCamera fotoğraf ve videoları uygulama içindeki »Karanlık Oda«
albümüne kaydedilir. Bu dosyalar dışa aktarılana kadar iOS »Fotoğraflar« uygulamasında görünmeyecektir. Ayarlardan Karanlık Oda etkinleştirilebilir.

HIZLI DOKUNMA
Çekim ekranı kenarlarından sürükleme hareketini kullanarak Ayarlara ve Albümlere
ulaşabilirsiniz. Sağ kenardan sola çekerek Ayarlara, sol kenardan sağa çekerek
Albümlere ulaşabilirsiniz.

HAM FOTOĞRAFLAR
ProCamera 10 ile birlikte Ham(raw) formatta çekim yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için lütfen HAM blog yazısını okuyunuz.

• 12 MP kameraya sahip tüm cihazlarda bulunur (iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus)
• HAM fotoğraflar »işlenmemiş« oldukları için gösterim için değildir. Ancak DNG dosyası
•

önizleme için küçük bir JPEG dosyası içerir. Bundan dolayı ham fotoğraflar yakınlaştırıldığında net görünmez. Ancak, gerçek RAW dosyası 12 MP çekim bilgisi içerir.
iOS‘daki bazı EXIF-göstericiler yalnızca güçük gömülü JPEG piksel çözünürlüğünü
gösterir.
HAM dosyalar işlenmemiş sensör bilgisi içerir. Yani:

• dosyalar her zaman 4:3 çekim formatındadır
• yakınlaştırma kullanılamaz
• iOS imaj stabilizasyonu (OIS/AIS) mevcut değil.

Bulanık fotoğraflardan kaçınmak için Titreme-Engeli (s. 3) kullanmanızı öneririz.

• HAM çekim HDR ve DüşükIşık+ kamera modlarında desteklenmemektedir
• iPhone 7 Plus: HAM çekim modu Çift lens modunda değil, yalnızca tek lens
modunda mümkündür (Geniş ya da Dar Açı)

LINKLER VE MATERYALLER

Daha fazla bilgi için resimlere tıklayın

MANUAL

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

