
Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Bu, D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�y� kullanırken sorun g�derme ve sorularınıza
yönel�k b�r kılavuzdur.

Önce Bunu Okuyun

Parçaları tanıma

Parçaları tanıma (FDR-X3000/HDR-AS300)

Parçaları tanıma (HDR-AS50)

Ekran görünümü

Başlarken

B�rleş�k öğeler� kontrol etme

P�l takma

P�l� şarj etme

Hafıza kartı takma

Hafıza kartı takma

Kamerayla kullanılab�len hafıza kartları
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Tar�h ve saat� ayarlama

Su Altı Yuvasını Kullanma

Parçaları tanıma (Su Altı Yuvası)

Su Altı Yuvasını Kullanma

Su Altı Yuvasının su geç�rmezl�k performansı hakkında

Su Altı Yuvası �ç�n kullanımı hakkında notlar

Su sızıntısı

Su geç�rmez ambalaj

Su sızıntılarını kontrol etme

Bakım

Aksesuarları kullanma

Bağlama tokasının kullanılması

Yapışkan bağın (ayrı olarak satılır) kullanımına �l�şk�n notlar

Çek�m yapma

F�lm ve fotoğraf çekme

F�lm çek�m� (F�lm modu)

Fotoğraf çekme (Fotoğraf modu)

Hızlandırılmış yakalama modu

Döngülü kayıt modu

Yakınlaştırmayı kullanma

Uzun sürel� kayıt hakkında notlar

Ayarları Değ�şt�rme

Ayar öğeler�n�n l�stes�

Ayar öğeler�n�n l�stes�

Ayar öğeler�n�n ayarlanması

Çek�m ayarları

Görüntü kal�tes� ayarı

F�lm b�ç�m�

Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu

Döngülü kayıt süres�
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Fotoğraf modunu değ�şt�rme

Fotoğraf çek�m aralığı

Zamanlayıcı

Hızlandırılmış çek�m aralığı

Hızlandırılmış çek�m sayısı

SteadyShot (F�lm)

SteadyShot (Fotoğraf) (FDR-X3000/HDR-AS300)

Açı ayarı

Yakınlaştırma ayarı

Döndür

AE geç�ş�

Hızlandırılmış AE modu

Sahne

Beyaz denges�

Renkl� mod

Ses kayıt ayarı

Rüzgar gürültüsü azaltma

Kamera ayarları

Uçak modu

W�-F� bağlantı ayarı

W�-F� Yüksek Güç Ayarı

Bluetooth ayarı

Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı

GPS günlüğü (FDR-X3000/HDR-AS300)

B�ç�m

Zaman kodu/kullanıcı b�t� (FDR-X3000)

IR uzaktan (FDR-X3000)

HDMI ayarları (FDR-X3000/HDR-AS300)

USB güç kaynağı

B�p 
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B�p ses yüksekl�ğ�

Lamba ayarı

One touch kayıt

Otomat�k kapatma

NTSC/PAL değ�ş�m�

Tar�h ve saat ayarı

Bölge ayarı

Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı

Sürüm

Ayarların sıfırlanması

Görüntüleme

TV’de res�mler� görüntüleme (FDR-X3000/HDR-AS300)

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasını Kullanarak Görüntüleme

S�lme

F�lm�n�z� oluşturma

Vurgu F�lm Oluşturucu

Vurgu f�lm oluşturma

BGM’y� aktarma

Canlı f�lm akışı s�tes�ne gerçek zamanlı f�lm akışı yapma

Kameranızla canlı akış (Gerçek zamanlı f�lm akışı)

Canlı Akış

Canlı Akış �ç�n Hazırlanma

Canlı Akış Gerçekleşt�rme

Kısıtlamalar

W�-F� �le d�ğer c�hazlara bağlanan kamerayı kullanma

Akıllı telefonunuza bağlama

Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma

Örnek akıllı telefon ekran görünümü

NFC Etk�n Olan Andro�d Akıllı Telefona Bağlanmak �ç�n Tek Dokunuşlu İşlevler� Kullanma (FDR-X3000/HDR-AS300)
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Akıllı telefonu QR Code �le (Andro�d c�hazı) W�-F�’a bağlama

B�r akıllı telefonda QR Code (�Phone/�Pad) �le W�-F� ayarını yapma

K�ml�k/parola (Andro�d c�haz) kullanarak b�r akıllı telefona bağlanma

K�ml�k/parola kullanarak b�r akıllı telefona bağlanma (�Phone/�Pad)

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına bağlama

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına tek b�r kamera bağlama (Tekl� bağlantı)

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına b�rden fazla kamerayı bağlama (Çoklu bağlantı)

Handycam’e bağlanma

Handycam’e tek b�r kamera bağlama (Tekl� bağlantı)

Handycam’e b�rden fazla kamerayı bağlama (Çoklu bağlantı)

B�lg�sayarınıza aktarılan görüntüler� düzenleme

Act�on Cam Mov�e Creator’ı kullanma

Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�

Act�on Cam Mov�e Creator’ı b�lg�sayarınıza yükleme

Akıllı telefonunuza/tablet�n�ze aktarılan görüntüler� düzenleme

Act�on Cam Uygulamasını kullanma

Kullanışlı Act�on Cam App �şlev�

Act�on Cam App yükleme

B�lg�

Kayded�leb�l�r süre

Ürünle ver�len p�l �ç�n tahm�n� kayıt ve oynatma süres�

F�lmler�n tahm�n� kayıt süres�

Tahm�n� kayded�leb�l�r fotoğraf sayısı

P�l

P�l� şarj etme hakkında

P�l�n etk�n kullanımı

Kalan p�l şarjı hakkında

P�l�n depolanması

P�l ömrü hakkında

P�l tüket�m�n� azaltmak �ç�n
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Kamerayı yurtdışında kullanma

Telev�zyon renk s�stemler� hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)

NTSC TV kullanılan ülkeler ve bölgeler

PAL TV kullanılan ülkeler ve bölgeler

Dünya başkentler� �ç�n saat farklarının l�stes�

Önlemler

Kamerayı aşağıdak� yerlerde kullanmayın/depolamayın

Taşıma hakkında

Lens�n bakımı ve depolanması

Tem�zl�k hakkında

Çalışma sıcaklıkları hakkında

Nem yoğuşması hakkında

İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında notlar

Kamerayı t�treş�m yapan motorlara yakın kullanma (FDR-X3000/HDR-AS300)

Hafıza kartının atılması/transfer� hakkında not

GPS (FDR-X3000/HDR-AS300) hakkında

GPS hataları hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS kullanımı kısıtlaması hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)

D�ğer ş�rketler tarafından sağlanan h�zmetler ve yazılımlar

Özell�kler

T�car� markalar

L�sans Notları

GNU GPL/LGPL uygulamalı yazılımı hakkında

Varsayılan Ayarlar L�stes�

Sorun g�derme

Sorun g�derme

P�l ve güç

Kamera açılamıyor.

Güç an�den kapanıyor.

P�l ömrü kısa.
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Kamera şarj ed�lem�yor.

Kalan şarj gösterges� hatalı.

Hafıza kartı

Hafıza kartını kullanan �şlemler yapılamıyor.

Fotoğraf çekme

Görüntü kayded�lem�yor.

Görüntülere tar�h eklenem�yor.

Fotoğrafları görüntüleme

Görüntüler oynatılamıyor.

Görüntü telev�zyonda görünmüyor. (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS

Kamera GPS s�nyal� almıyor. (FDR-X3000/HDR-AS300)

Konum b�lg�ler�nde çok fazla hata var. (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS yardım ver�ler� alınmasına rağmen üçgenleme zaman alıyor. (FDR-X3000/HDR-AS300)

Konum b�lg�ler� kayded�lmed�. (FDR-X3000/HDR-AS300)

B�lg�sayarlar

B�lg�sayarınız kamerayı tanımıyor.

Görüntüler �çe aktarılamıyor.

Act�on Cam Mov�e Creator yüklenem�yor.

Act�on Cam Mov�e Creator düzgün çalışmıyor.

B�lg�sayarınızda görüntü oynatılamıyor.

W�-F�

Görüntü aktarımı çok uzun sürüyor.

D�ğerler�

Lens buğulanıyor.

Kamera uzun b�r süre kullanıldığında ısınır.

Tar�h veya saat yanlış.

Uyarı göstergeler� ve mesajlar

Uyarı göstergeler� ve hata mesajları
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Parçaları tanıma (FDR-X3000/HDR-AS300)

 (açık/bekleme) düğmes�1.
GPS sensörü2.
IR uzaktan alıcı (FDR-X3000)3.
MENU düğmes�4.
Ekran panel�5.
UP düğmes�/DOWN düğmes�6.
REC lambası7.
REC (F�lm/fotoğraf) düğmes�/ENTER (Menü yürütme) düğmes�8.
REC/LIVE lambası9.

 (N İşaret�)10.
Lens11.
Hoparlör12.
M�krofonlar13.
HDMI OUT jakı14.
Mult�/M�kro USB term�nal�15.
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M�krofon jakı*116.
CHG (Şarj) lambası17.
P�l kapağı18.
P�l yuvası19.
P�l çıkartma kolu20.
Bağlantı kapağı (HDMI OUT jakı, Mult�/M�kro USB Term�nal�/M�krofon jakı)21.
REC lambası22.
K�l�t kolu23.
Tr�pod �ç�n v�da del�ğ�*224.
Er�ş�m lambası25.
Hafıza kartı takma yuvası26.
Hafıza kartı kapağı27.
B�r har�c� m�krofon (ayrı olarak satılır) bağlandığında, ses dah�l� m�krofon �le kayded�lemez.*1
İlg�l� tr�pod v�dasının uzunluğu 5,5 mm’den (7/32 �nç) az olmalıdır.*2
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Parçaları tanıma (HDR-AS50)

 (açık/bekleme) düğmes�1.
MENU düğmes�2.
Ekran panel�3.
UP düğmes�/DOWN düğmes�4.
REC lambası5.
REC (F�lm/fotoğraf) düğmes�/ENTER (Menü yürütme) düğmes�6.
REC/LIVE lambası7.
Lens8.
Hoparlör9.
M�krofonlar10.
Mult�/M�kro USB term�nal�11.
CHG (Şarj) lambası12.
P�l kapağı13.
P�l yuvası14.
P�l çıkartma kolu15.
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Bağlantı kapağı (Mult�/M�kro USB Term�nal�)16.
REC lambası17.
K�l�t kolu18.
Tr�pod �ç�n v�da del�ğ�*19.
Er�ş�m lambası20.
Hafıza kartı takma yuvası21.
Hafıza kartı kapağı22.
İlg�l� tr�pod v�dasının uzunluğu 5,5 mm’den az olmalıdır.*
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Ekran görünümü

Aşağıda açıklanan göstergeler kamerada görüntülen�r. Bu ekran görünümü, f�lm çek�m� örneğ�d�r.

1’dek� ekran s�mgeler�
 : W�-F� bağlantı ayarı (tekl� bağlantı)

 : W�-F� bağlantı ayarı (çoklu bağlantı)
 : Bluetooth bağlı
 : GPS s�nyaller� almak �ç�n GPS uyduları aranıyor. Konum b�lg�ler� alınamıyor. (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : Üçgenleme �le konum b�lg�ler� kayded�leb�l�r (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : Kameranın sıcaklığı arttı
: Kameranın p�l sev�yes� gösterges�

 : Uçak modu etk�n

2’dek� ekran s�mgeler� ve değer�
 : F�lm b�ç�m�

: F�lm çek�m� sırasında kare hızı
 : SteadyShot
 : Hızlandırılmış çek�m sayısı

 : Akış görüntüley�c�ler�
Akış görüntüley�c�ler�n�n sayısı

 : Fotoğraf modu
 : Zamanlayıcı

3’tek� ekran öğeler�
 : Ses kaydı OFF olarak ayarlı

Kayded�leb�l�r süre, kayıt süres�, döngü kayıt süres�
Kayded�len fotoğraf sayısı, hızlandırılmış çek�m sayısı
ON AIR: Akış başlangıcı
Uyarı/Hata mesajı

4’tek� ekran öğeler�
 : F�lm modu
 : Fotoğraf modu
 : Hızlandırılmış yakalama modu
 : Canlı yayın modu
: Döngülü kayıt modu

 : Açı ayarı
: Zum oranı

 : UP düğmes�/DOWN düğmes� çalışma kılavuzu (zum değ�şt�rme, çek�m modu değ�şt�rme, geçers�z �şlem)
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

B�rleş�k öğeler� kontrol etme

Aşağıdak� b�rleş�k öğelere sah�p olduğunuzdan em�n olun.
Parantez �ç�ndek� sayı, o b�rleş�k öğen�n m�ktarını göster�r.

Kamera (1)
Kamera Su Altı Yuvasında ayarlanır. Kılıfın kapağını aşağıda göster�ld�ğ� g�b� açın.

M�kro USB kablosu (1)

Şarj ed�leb�l�r p�l (NP-BX1) (1)

Su Altı Yuvası (1)

Ekleme Tokası (1)

Başlangıç kılavuzu (1)
Başvuru kılavuzu (1)
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

P�l takma

P�l� çıkarmak �ç�n
Kapağı açın ve p�l çıkartma kolunu kaydırın, ardından p�l� çıkarın.

Otomat�k kapatma fonks�yonunu ayarlamak �ç�n
P�l tüket�m�n� azaltmak �ç�n kamerayı otomat�k olarak kapanacak şek�lde ayarlamanız öner�l�r.
MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Otomat�k
kapatma) - güç kapanana kadar geçecek süre seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.
Varsayılan ayar  şekl�nded�r (60 san�ye). Ayarı gerekt�ğ� g�b� değ�şt�r�n. Ayrıntılar �ç�n bkz. “Otomat�k kapatma”.

K�l�t kolunu aşağı kaydırarak p�l kapağını açın.1

P�l� takın.

 ︓Kamera ve p�l üzer�ndek� okun yönünü h�zalayın.

2

P�l kapağını kapatın ve k�l�t kolunu yukarı kaydırarak k�l�tley�n.

K�l�t kolundak� sarı �şaret�n görünür olmadığını onaylayın.
P�l kapağını güvenl� b�r şek�lde kapatın. Aks� takd�rde su sızıntısı görüleb�l�r.

3
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İlg�l� Konu
Otomat�k kapatma
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

P�l� şarj etme

Şarj �ç�n gereken süre
Ürünle ver�len p�l (NP-BX1)

B�lg�sayarla: Yaklaşık 265 dak�ka

Kalan p�l şarjını kontrol etme
Kalan şarj gösterges� ekran panel�n�n sağ üstünde yer alır.

Göster�len kalan şarj gösterges� bazı durumlarda doğru olmayab�l�r.

Doğru kalan şarj gösterges� görüntülenene kadar yaklaşık b�r dak�ka geçer.

Kamerayı kapatın.

Kamera açıkken şarj ed�lemez.

1

Bağlantı kapağını açın, kamerayı m�kro USB kablosu (ürünle ver�l�r) kullanarak akt�f b�r b�lg�sayara bağlayın.

CHG (Şarj) lambası sarı yanar.

 : Bağlantı kapağı
 : M�kro USB kablosu
 : CHG (Şarj) lambası

2

Şarj tamamlandığında, kamera ve b�lg�sayar arasındak� m�kro USB kablosu bağlantısını kes�n.

CHG (Şarj) lambası kapandığında şarj tamamlanır (tam şarj).

3

Tamamen tükenm�ş p�l� 25°C sıcaklıkta şarj etmek �ç�n gereken süre. Şarj �şlem�, bazı koşul ve durumlarda daha uzun süreb�l�r.*
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Not
Bu kamera �le yalnızca X türü p�l kullanab�l�rs�n�z.

P�l� şarj ederken kamerayı kapatın. Şarj sırasında kamerayı açarsanız şarj �şlem� durur.

Kamerayı b�lg�sayara bağlarken zorlamayın. Kamera veya b�lg�sayara zarar vereb�l�rs�n�z.

Kamerayı AC güç kaynağına bağlı olmayan b�r d�züstü b�lg�sayara bağladığınızda d�züstü b�lg�sayarın p�l� hızla tükeneb�l�r.
Kamerayı uzun süre b�lg�sayara bağlı bırakmayın.

Özel yapım veya el yapımı b�lg�sayarlarla p�l� şarj etme veya bağlantı kurmanın garant�s� yoktur. Kullanılan USB c�hazının türüne
bağlı olarak şarj �şlem� düzgün olmayab�l�r.

Tüm b�lg�sayarlarla uyum garant� ed�lmez.

Kamerayı uzun b�r süre kullanmamayı düşünüyorsanız, p�l performansını devam ett�rmek �ç�n kamerayı 6 - 12 ayda b�r şarj ed�n
veya p�l� kameradan çıkarın.

AC adaptör (ayrı olarak satılır) �le hızlı şarj etmek mümkündür. AC adaptörü bağlamak �ç�n m�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r)
kullanın.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Hafıza kartı takma

Hafıza kartını çıkartmak �ç�n
Kapağı açın ve hafıza kartını b�r kez haf�fçe �t�n.

Not
Hafıza kartını düzgün b�r şek�lde takın, �k� tarafın da doğru yöne baktığından em�n olun.

Hafıza kartının yönünü kontrol ed�n. Hafıza kartını yanlış yönde zorlarsanız, hafıza kartı, hafıza kartı yuvası veya görüntü ver�ler�
hasar göreb�l�r.

Kameradak� hafıza kartını kullanmadan önce sıfırlayın.

Hafıza kartını sıfırlamadan önce, hafıza kartındak� öneml� ver�ler� b�lg�sayar g�b� başka b�r ortama kayded�n.

Hafıza kartı yuvasına uygun boyutlu hafıza kartı dışında h�çb�r şey yerleşt�rmey�n. Aks� halde bozulab�l�r.

Hafıza kartını takarken veya çıkartırken hafıza kartının fırlamamasına ve düşmemes�ne özen göster�n.

Hafıza kartı kapağını açın.1

Hafıza kartını yer�ne oturana kadar �t�n.

m�croSD kartı m�croSDHC kartı/m�croSDXC kartı:  yönünde takın.
Memory St�ck M�cro (M2):  yönünde takın.

 : Yazılı taraf
 : Term�nal tarafı

2

Hafıza kartı kapağını kapatın.3
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İlg�l� Konu
Kamerayla kullanılab�len hafıza kartları
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Kamerayla kullanılab�len hafıza kartları

Kamerayla kullanılab�len hafıza kartları aşağıda l�stelenm�şt�r.

Not
XAVC S veya MP4 �le SDHC hafıza kartına uzun çek�m yaptığınızda, dosya 4 GB’l�k dosyalara bölünecekt�r. Act�on Cam Mov�e
Creator’ı kullanarak ver�ler� b�rleşt�reb�l�r ve 1 dosya olarak kullanab�l�rs�n�z.

Bölünmüş dosyaları kamerayla oynatmak �ç�n sürekl� olarak oynatılacaktır. (FDR-X3000/HDR-AS300)

Tüm hafıza kartlarıyla uyum garant� ed�lmez. Sony üret�lenler dışındak� hafıza kartlarıyla �lg�l� detaylar �ç�n üret�c�ler�ne başvurun.

Hafıza kartının yönünü kontrol ed�n. Hafıza kartını yanlış yönde zorlarsanız, hafıza kartı, hafıza kartı yuvası veya görüntü ver�ler�
hasar göreb�l�r.

Hafıza kartını kullanmadan önce kamerayla sıfırlayın.

Bağlantı kapağının ve p�l/hafıza kartı kapağının güvenl� b�r şek�lde kapatıldığını ve kullanımdan önce kapağa yabancı madde
sıkışmadığını onaylayın. Aks� takd�rde su kaçab�l�r.

B�r SDHC hafıza kartı kameranın �ç�ne takıldığında ve f�lm b�ç�m� XAVC S kaydının  (FDR-X3000) veya  olarak
ayarlandığında, döngü kaydı devre dışı bırakılır. B�r SDXC hafıza kartı kullanın veya f�lm b�ç�m�n�  olarak ayarlayın.

İlg�l� Konu
F�lmler�n tahm�n� kayıt süres�
Tahm�n� kayded�leb�l�r fotoğraf sayısı
Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�
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Hafıza kartı MP4 XAVC S

Memory st�ck m�cro (M2)  (yalnızca Mark2) —

m�croSD hafıza kartı  *1 —

m�croSDHC hafıza kartı  *1  *2

m�croSDXC hafıza kartı  *1  *2

SD hız sınıfı 4:  veya daha hızlı ya da UHS hız sınıfı 1:  veya daha hızlı.*1
Aşağıdak� tüm koşulları karşılayan hafıza kartı. 
4 GB veya daha fazla kapas�te. 
SD hız sınıfı 10:  veya daha hızlı ya da UHS hız sınıfı 1:  veya daha hızlı. 
100 Mbps’den fazla kaydetmek �stersen�z, UHS hız sınıfı 3:  gerekl�d�r. (FDR-X3000)

*2
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Tar�h ve saat� ayarlama

 (açık/bekleme) düğmes�ne basarak kamerayı �lk defa açın, bölge/yaz saat�/tar�h ve saat ekranda görüntülenecekt�r.
Tar�h ve saat� ayarladıktan sonra kamerayı kullanın.

İpucu
Bölge, bölgen�z �le ve Greenw�ch Ortalama Zamanı (GMT) arasındak� saat farkıyla bel�rlen�r. Saat farkları �ç�n “Dünya başkentler�
�ç�n saat farklarının l�stes�” bölümüne bakın.

Bu ayarlar, kamera ayarlarından gerçekleşt�r�leb�l�r. Bkz. “Tar�h ve saat ayarı”, “Bölge ayarı” ve “Gün ışığından yararlanma saat�
(yaz saat�) ayarı”.

İlg�l� Konu
Tar�h ve saat ayarı
Bölge ayarı
Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı
Dünya başkentler� �ç�n saat farklarının l�stes�
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UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak ayarı seç�n ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

Sırasıyla aşağıdak� öğeler ekranda görüntülen�r.

: Bölge ayarı
: Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı

Yıl/Ay/Gün
Saat ayarı

1

Tar�h ve saat/bölge onay ekranı görüntülend�ğ�nde, REC/ENTER düğmes�ne basın.2
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Parçaları tanıma (Su Altı Yuvası)

FDR-X3000/HDR-AS300

HDR-AS50
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 (açık/bekleme) düğmes�1.
Kılıf gövdes�2.
Bağlama del�ğ�n� tutturma3.

 (açık/bekleme)/REC HOLD düğmes�4.
REC (f�lm/fotoğraf) düğmes�/ENTER (menü yürütme) düğmes�5.
Kılıf kapağı6.
MENU düğmes�7.
Tr�pod v�da del�ğ�8.
UP düğmes�9.
DOWN düğmes�10.
Toka k�l�d�11.
Toka12.
Ana Kablo13.
Adaptör (HDR-AS50)14.
Su geç�rmez ambalaj15.
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Su Altı Yuvasını Kullanma

Kamerayı Su Altı Yuvası’na takarak, 60 m’ye kadar der�nl�kte sürekl� olarak 30 dak�ka boyunca çek�m yapab�l�rs�n�z.

Toka k�l�d�n�  yönünde kaydırın ve tutun, ardından yuvarlak parçaları tutup tokayı  yönünde sallayın.1

Kılıf kapağını açın.2

Kamerayı kılıfın gövdes�ne takın.3

Kılıf gövdes�n�n tırnağını kılıf kapağının yuvasına takın.4
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Not
REC HOLD anahtarı k�l�t konumuna ayarlandığında,  (açık/bekleme) düğmes�n� ve REC/ENTER düğmes�n� çalıştıramazsınız.
Çalıştırmadan önce aşağıdak� ok yönünde k�l�d� açın.

Tokayı kılıf kapağının  alt tarafındak� tırnağın üzer�nden geç�r�n ve ardından tokayı  yönünde kapatın.

Toka �le toka k�l�d�n�n sıkıca k�l�tlend�ğ�nden em�n olun. (Güvenl� b�r şek�lde k�l�tlemezsen�z, �çer� su sızab�l�r veya
kamera kılıftan dışarı çıkab�l�r.)

5
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HDR-AS50 �le b�rl�kte ver�len Su Altı Yuvası ve FDR-X3000/HDR-AS300 b�rl�kte kullanılırken, adaptörü ( ) Su Altı Yuvası’ndan
çıkarın.

HDR-AS50 kullanılırken, adaptörün Su Altı Yuvası’na takılı olduğundan em�n olun. Adaptör takılı değ�lse çek�len görüntüler
bundan etk�leneb�l�r.

Kamera Su Altı Yuvası’ndayken ses kaydedeb�l�rs�n�z, ancak ses sev�yes� düşüktür.

Su Altı Yuvası’nın bağlama del�ğ�nden uygun b�r kordon geç�r�n ve ardından kordonu kamerayla kullanmak �sted�ğ�n�z öğeye takın.
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Su Altı Yuvasının su geç�rmezl�k performansı hakkında

Kamera ürünle b�rl�kte ver�len Su Altı Yuvasına takıldığında, kamera sürekl� olarak 30 dak�ka boyunca 60 m’l�k su
der�nl�ğ�nde çek�m yapab�l�r.
Su geç�rmezl�k performansı, ş�rket�m�z�n test standartlarını temel alır.
Su Altı Yuvasını musluk g�b� basınçlı suya maruz bırakmayın.
Su Altı Yuvasını termal sularda kullanmayın.
Su Altı Yuvasını sıcaklığı 40°C’den düşük suda kullanın.
Bazen Su Altı Yuvası düşme g�b� güçlü b�r şoka maruz kaldığında su geç�rmezl�k performansı düşeb�l�r. Su Altı
Yuvasının yetk�l� b�r tam�rhanede (şarj ed�leb�l�r) �ncelenmes�n� öner�r�z.
Tüm durumlarda su geç�rmezl�k performansı garant� ed�lmez.

Buğu g�der�c� yüzey (AKA-AF1 (ayrı olarak satılır))

Buğu g�der�c� yüzey� düşük nem bulunan �ç mekana yerleşt�r�n.
Buğu g�der�c� yüzey� kameraya çek�mden �k� saat önce takın.
Buğu g�der�c� yüzey� kullanmıyorsanız, ağzını kapadığınız b�r torbada tutun.
Buğu g�der�c� yüzey� yeterl� b�r şek�lde kurutarak arka arkaya yaklaşık 200 kez kullanab�l�rs�n�z.

Not
Buğu g�der�c� yüzey� takarken(AKA-AF1), kamerayı Su Altı Yuvası’na yerleşt�r�n ve ardından buğu g�der�c� yüzey� kameranın ve
Su Altı Yuvası’nın altındak� boşluğa yerleşt�r�n.
Buğu g�der�c� yüzey� kamerayı yerleşt�rmeden önce yerleşt�r�rsen�z, buğu g�der�c� yüzey arada sıkışab�l�r ve kameradan çıkarması
zorlaşab�l�r.

: Buğu g�der�c� yüzey
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Su Altı Yuvası �ç�n kullanımı hakkında notlar

Su Altı Yuvasını suya atmayın.
Su Altı Yuvasını aşağıdak� koşullarda kullanmayın. Böyle durumlarda nem yoğuşması veya su sızıntısı
gerçekleşeb�l�r ve kameraya zarar vereb�l�r.
Çok sıcak veya neml� yerlerde
+40°C’den sıcak suda
–10°C’den düşük sıcaklıklarda
Su Altı Yuvasını, uzun b�r süre doğrudan güneş ışığı altında veya çok sıcak ve neml� b�r yerde bırakmayın. Su Altı
Yuvasını güneş ışığı altında bırakmaktan kaçınamıyorsanız, Su Altı Yuvasını b�r havlu veya başka b�r koruyucu �le
örtmey� unutmayın.
Kamera aşırı ısındığında, otomat�k olarak kapanab�l�r veya kayıt zarar göreb�l�r. Kamerayı tekrar kullanmak �ç�n b�r
süre soğuk b�r yerde bırakarak soğumasını bekley�n.
Su Altı Yuvasında güneş yağı varsa, ılık su kullanarak tamamen çıkarın. Su Altı Yuvasının gövdes�nde güneş yağı
kalmışsa, Su Altı Yuvasının yüzey� renk değ�şt�reb�l�r veya zarar göreb�l�r (yüzeyde çatlaklar g�b�).
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Su sızıntısı

Çok düşük b�r �ht�malle de olsa Su Altı Yuvasındak� b�r arıza su sızıntısı neden�yle b�r hasara yol açtığında, Sony üründe
yer alan ek�pmandak� (kamera, p�l, vb.) hasarlara karşı garant� vermez veya fotoğrafçılık �ç�n yapılan masrafları
karşılamaz.

İlg�l� Konu
Su sızıntılarını kontrol etme
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Su geç�rmez ambalaj

Kamera su geç�rmezl�ğ� sağlamak �ç�n su geç�rmez ambalaj kullanır. Su geç�rmez ambalaj bakımı çok öneml�d�r. Su
geç�rmez ambalajın bakımının yönergelere göre yapılmaması, su sızıntılarına neden olab�l�r ve kameranın batmasına
neden olab�l�r.

Su geç�rmez ambalajı denetleme
Su geç�rmez ambalajda k�r, kum, saç, toz, tuz, �pl�k, den�z suyu, vb. kalmadığını d�kkatl� b�r şek�lde kontrol ed�n. Böyle
nesneler bulunursa, yumuşak b�r bezle tem�zley�n.
Görünürde k�r olup olmadığını kontrol etmek �ç�n parmağınızı haf�fçe su geç�rmez ambalajın etrafında gezd�r�n.
Tem�zled�kten sonra su geç�rmez ambalajda bez l�f� kalmamasına d�kkat ed�n.
Su geç�rmez ambalajda çatlama, eğ�kl�k, bozulma, bölünme, ç�z�k, kum, vb. olmadığını kontrol ed�n.
Kılıf gövdes�ndek� su geç�rmez ambalaj temas yüzey�n� de aynı şek�lde denetley�n.

Not
Su Altı Yuvasını k�r, den�z suyu veya “1. su geç�rmez ambalaj” bölümünde bel�rt�len d�ğer yabancı c�s�mler olduğunda
kullanırsanız, su sızıntıları meydana geleb�l�r. 
Kullanmadan önce, k�r, den�z suyu ve “1. su geç�rmez ambalaj” bölümünde bel�rt�len d�ğer yabancı c�s�mler�n olmadığını kontrol
ett�ğ�n�zden em�n olun ve “Su sızıntılarını kontrol etme” bölümündek� tal�matları �zleyerek su sızıntısı olmadığını kontrol ed�n.

İlg�l� Konu
Su sızıntılarını kontrol etme
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Su sızıntılarını kontrol etme

Kamerayı takmadan önce, her zaman Su Altı Yuvasını kapatın ve su sızıntısı olmadığından em�n olmak �ç�n suya batırın.

Su Altı Yuvası arızası bulduğunuzda
Su geç�rmez kılıf denetlen�rken veya su sızıntısı kontrol ed�l�rken b�r arıza bulunursa, kamerayı kullanmayı derhal bırakın
ve en yakındak� Sony bay�s�ne götürün.

İlg�l� Konu
Su geç�rmez ambalaj
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Bakım

Den�z es�nt�s� olan b�r yerde kayıt yaptıktan sonra, tuz ve kumu çıkarmak �ç�n kamerayı toka bağlıyken tem�z suda
etraflıca yıkayın ve ardından yumuşak b�r kuru bezle s�l�n. Su Altı Yuvasını yaklaşık 30 dak�ka boyunca tem�z suya
batırmanız öner�l�r. Üzer�nde tuzla bırakılırsa, metal kısımlar zarar göreb�l�r veya pas oluşarak su sızıntısına neden
olab�l�r.
Su Altı Yuvasında güneş yağı varsa, ılık su kullanarak tamamen çıkarın.
Su Altı Yuvasının �ç�n� yumuşak b�r kuru bezle s�l�n. Suyla yıkamayın.

Su Altı Yuvasını her kullanışınızda yukarıdak� bakım prosedürünü uygulamayı unutmayın. Tem�zl�k �ç�n alkol, benz�n veya
t�ner g�b� b�r solvent kullanmayın; aks� halde Su Altı Yuvasının yüzey tabakası zarar göreb�l�r.

Su Altı Yuvasını saklarken
Su Altı Yuvasının bozulmasını önlemek �ç�n su geç�rmez kılıfı soğuk, �y� havalandırılan b�r yerde depolayın. Tokayı
bağlamayın.
Su geç�rmez ambalajda toz b�r�kmes�n� önley�n.
Su Altı Yuvasını soğuk, çok sıcak veya neml� b�r yerde ya da naftal�n veya kafur �le b�rl�kte kullanmayın; aks� halde Su
Altı Yuvası zarar göreb�l�r.
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Bağlama tokasının kullanılması

Bağlama tokası, kamerayı veya Su Altı Yuvası’nı kullanmak �sted�ğ�n�z b�r aksesuara sab�tlemek �ç�n kullanılır.
 
Bağlama tokasını Su Altı Yuvası’na sab�tleme prosedürü burada açıklanmıştır.

Bağlama tokasını aksesuardan çıkarmak �ç�n
K�l�d� açmak �ç�n bağlama tokasının yuvarlak bölümler�n� basılı tutun ve ardından 2. adımın ters� yönünde kaydırın.

İsteğe bağlı aksesuar takmaya �l�şk�n örnek

Su Altı Yuvası’nın altındak� tr�pod v�da del�ğ�n� bağlama tokasının tr�pod v�dasıyla h�zalayın ve tr�pod
v�dasıyla sıkı b�r şek�lde sab�tley�n.

1

Bağlama tokasını yer�ne oturana dek kaydırarak aksesuara takın.2
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Evrensel kafa montajı k�t� 
BLT-UHM1

Sırt Çantası Montajı 
VCT-BPM1

Not
Su Altı Yuvası’nın bağlama del�ğ�nden uygun b�r kayış geç�r�n ve ardından kayışı kamerayla kullanmak �sted�ğ�n�z öğeye takın.

Kullanım önces�, bağlama tokasındak� v�danın gevşek olmadığından em�n olun.
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Yapışkan bağın (ayrı olarak satılır) kullanımına �l�şk�n notlar

Yapışkan bağ, kamerayı, kullanmak �sted�ğ�n�z b�r öğeye sab�tlemek �ç�n kullanılır. Yapışkan bağ, bağlama tokasının, düz
yapışkan bağın ve kıvrımlı yapışkan bağın genel adıdır.

Yapışkan kısmına sıkıca bastırın.
Yapışkan bağın gücü öğe takıldıktan 24 saat sonra en üst düzeye çıkar.
Düz yapışkan bağ ve kıvrımlı yapışkan bağ, konum yüzey�nden çıkarıldıktan sonra b�r kez daha kullanılamaz.
Çıkarırken yavaşça soyun. Zorlanarak soyulursa, bağın sab�tlend�ğ� yüzey zarar göreb�l�r.
Takmadan önce kullanılacak öğren�n yüzey�n� kontrol ed�n. K�rl�, tozlu, neml� veya yağlı maddeler takılırsa, yapışma
kuvvet� zarar göreb�l�r ve öğe küçük b�r darbeyle çıkab�l�r.
Kameranın yerleşt�r�leceğ� yüzey �ç�n uygun b�r yapışkan bağ (düz veya kıvrımlı) kullanın. Bağ yüzey �ç�n uygun
değ�lse, küçük b�r darbeyle çıkab�l�r.
Kullanmadan önce, bağlama tokasındak� v�da del�ğ�n�n gevşek olmadığını ve düz veya kıvrımlı yapışkan bağın
yüzeye güvenl� b�r şek�lde takıldığını onaylayın.
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F�lm çek�m� (F�lm modu)

F�lm kayded�n.

Çek�m� durdurmak �ç�n
Çek�m sırasında REC/ENTER düğmes�ne basın.

İpucu
One touch kayıt ON olarak ayarlandığında, güç kapalıyken REC/ENTER düğmes�ne basarsanız, çek�m daha önce çek�len çek�m
modunda başlar.

İlg�l� Konu
Yakınlaştırmayı kullanma
F�lm b�ç�m�
Görüntü kal�tes� ayarı
SteadyShot (F�lm)
Yakınlaştırma ayarı
One touch kayıt
Vurgu f�lm oluşturma
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Gücü açmak �ç�n  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.1

MENU düğmes�ne basın.2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  * (çek�m modu) -  (F�lm modu) seç�m�n� yapın ve
ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

3

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*

Çek�m� başlatmak �ç�n REC/ENTER düğmes�ne basın.4
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Fotoğraf çekme (Fotoğraf modu)

Fotoğrafları kayded�n.

İlg�l� Konu
Yakınlaştırmayı kullanma
Fotoğraf modunu değ�şt�rme
Fotoğraf çek�m aralığı
Açı ayarı
Yakınlaştırma ayarı
Zamanlayıcı
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Gücü açmak �ç�n  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.1

MENU düğmes�ne basın.2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  * (çek�m modu) -  (Fotoğraf modu) seç�m�n� yapın
ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

3

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*

Çekmek �ç�n REC/ENTER düğmes�ne basın.4
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Hızlandırılmış yakalama modu

Kamera, düzenl� aralıklarla fotoğraflar kaydeder ve ayarlanan sayıya ulaştığında çek�m� durdurur.

Çek�m� durdurmak �ç�n
“Hızlandırılmış çek�m sayısı” seçeneğ�nde ayarlanan sayı sona erd�ğ�nde çek�m durur.
“Hızlandırılmış çek�m sayısı” seçeneğ�nde  seç�m�n� yaparsanız, çek�m sırasında REC/ENTER düğmes�ne
basın.

İpucu
Görüntü boyutunu değ�şt�rmek �ç�n bkz. “Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu.”

Çek�m aralığını değ�şt�rmek �ç�n bkz. “Hızlandırılmış çek�m aralığı.”

Çek�m sayısını değ�şt�rmek �ç�n bkz. “Hızlandırılmış çek�m sayısı.”

Hızlandırılmış çek�m sayısı  olarak ayarlandığında, s�z çek�m� durdurmak �ç�n REC/ENTER düğmes�ne basana dek
çek�m devam eder.

Çekt�ğ�n�z fotoğrafları “Act�on Cam Mov�e Creator”ı kullanılarak b�lg�sayarınıza �nd�reb�l�r ve zaman atlamalı f�lmler
oluşturab�l�rs�n�z. Fotoğrafları b�r akıllı telefona vb.c�haza �nd�r�p “Act�on Cam App” akıllı telefon/tablet uygulamasını kullanarak da
zaman atlamalı b�r f�lm oluşturab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu
Hızlandırılmış çek�m aralığı
Hızlandırılmış çek�m sayısı
Hızlandırılmış AE modu
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Gücü açmak �ç�n  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.1

MENU düğmes�ne basın.2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  * (çek�m modu) -  (Hızlandırılmış yakalama modu)
seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

3

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*

Çek�m� başlatmak �ç�n REC/ENTER düğmes�ne basın.4
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Döngülü kayıt modu

Döngü kaydı modu, ayarlanan süreye göre kayda devam eder. Kamera, döngü kayıt süres� tarafından ayarlanmış olan
çek�m süres�nde çekmeye sürekl� devam eder.

Çek�m� durdurmak �ç�n
Çek�m sırasında REC/ENTER düğmes�ne basın.

İpucu
Döngü kaydı başlatılmadan önce f�lm ve fotoğraf çek�mler� s�l�nemez.

Kayıt ortamı ömrü ve yazma süres� hakkında
Döngü kayıt süres�nde yüksek b�t oranında uzun süre kayıt yaparsanız, hafıza kartının ömrü c�dd� derecede azalır. 
Uzun kayıtlarda kayıt b�t oranını düşürürsen�z, hafıza kartının ömrüne geleb�lecek olan kötü etk�ler� en aza �nd�rm�ş olursunuz.
Döngü kayıt modunda uzun süre f�lm kaydedersen�z, hafıza kartında ver� bölünmes� gerçekleşeb�l�r. Kameranın ver�ler� yazması
ve kaydı otomat�k olarak durdurması zaman alab�l�r.  
Hafıza kartını b�ç�mlend�rmek, kayıt şartlarını �y�leşt�reb�l�r.  
Ayrıca boş hafıza alanını yükseltmek �ç�n hafıza kartını önceden b�ç�mlend�rerek ver� bölünmes�n�n kötü etk�ler�n� en aza
�nd�reb�l�rs�n�z.

Döngü kaydı, ortamın boş alanı güvenl� hale get�r�lem�yorsa başlatılamaz. Bu durumda, ekranda b�r uyarı [05-04] görünür.

B�r SDHC hafıza kartı kameranın �ç�ne takıldığında ve f�lm b�ç�m� XAVC S kaydının  (FDR-X3000) veya  olarak
ayarlandığında, döngü kaydı devre dışı bırakılır. B�r SDXC hafıza kartı kullanın veya f�lm b�ç�m�n�  olarak ayarlayın.

İlg�l� Konu
Kamerayla kullanılab�len hafıza kartları
Döngülü kayıt süres�
Uzun sürel� kayıt hakkında notlar
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Gücü açmak �ç�n  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.1

MENU düğmes�ne basın.2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  * (çek�m modu) -  (Döngülü kayıt modu) seç�m�n�
yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

3

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*

Çek�m� başlatmak �ç�n REC/ENTER düğmes�ne basın.4
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Yakınlaştırmayı kullanma

D�j�tal yakınlaştırma, ON olarak ayarlandığında, kamera çek�m �ç�n 3 kat daha yakınlaşab�l�r. Açı ayarına bakılmaksızın,
her zaman 3 kat fazla büyüteb�l�rs�n�z. Görüntü kal�tes�, d�j�tal �şlem neden�yle bozulacaktır.

F�lm çekerken, döngü kaydı yaparken, canlı akışta veya hızlandırılmış yakalama sırasında kamera yakınlaştırma
yapamaz. 
Kameraya bağlı b�r akıllı telefondan veya Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’ndan yakınlaştırmayı çalıştırın.

Not
Kameranın, Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasıyla çoklu bağlantısı varsa, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basılarak
aşağıdak� �şlemler kontrol ed�leb�l�r.

Kamerayla çalıştırma 
 olduğunda, yakınlaştırma düzey�n� değ�şt�r�r 
 olduğunda, çek�m moduna geçer

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandayla çalıştırma 
Bağlı kameranın canlı görünüm ekranını değ�şt�r�r

Yakınlaştırma kullanıldığında, görünümün açısı değ�ş�r.
Çek�mden önce PlayMemor�es Mob�le üzer�nde görünümün açısını kontrol ed�n, ardından çek�m� başlatın.

İlg�l� Konu
Açı ayarı
Yakınlaştırma ayarı
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma
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Ekranda  s�mges�n�n göründüğünden ve d�j�tal yakınlaştırmanın ON olarak ayarlandığından em�n olun.

 görüntülenmezse “Yakınlaştırma ayarı”nı kontrol ed�n.

1

Yakınlaştırma düzey�n� değ�şt�rmek �ç�n UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basın.

UP düğmes�: Telephoto
DOWN düğmes�: Gen�ş açı

ON olarak ayarlanırsa, b�p ses� duyulur.

2
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Uzun sürel� kayıt hakkında notlar

Uzun sürel� kaydı açıklar.

Uzun süre çek�m yapmaya devam ett�ğ�n�zde, kameranın sıcaklığı artar. Sıcaklık bel�rl� b�r sev�yen�n üzer�ne
çıktığında çek�m otomat�k olarak durur. 
Kameranın �çer�s�ndek� sıcaklığın güvenl� b�r sev�yeye �nmes� �ç�n kamerayı 10 dak�ka veya daha uzun b�r süre kadar
bırakın.
Yüksek ortam sıcaklığında kameranın sıcaklığı hızla artar.
Kameranın sıcaklığı arttığında görüntü kal�tes� bozulab�l�r. Çek�me devam etmeden önce kameranın sıcaklığının
düşmes�n� beklemen�z öner�l�r.
Kameranın gövdes� kullandıkça ısınab�l�r, bu normald�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Ayar öğeler�n�n l�stes�

Çek�m moduna bağlı olarak öğeler farklı şek�lde ayarlanab�l�r.

 �ç�nde ayarlayab�leceğ�n�z öğeler* (Çek�m modları)
 : F�lm modu
 : Fotoğraf modu

 : Hızlandırılmış yakalama modu
: Canlı yayın modu
 : Döngülü kayıt modu

 /  /  /  /  �ç�nde ayarlayab�leceğ�n�z öğeler (Çek�m Ayarları)

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*

Ayar öğeler�

– – –
Görüntü kal�tes� ayarı

– – –
F�lm b�ç�m�

– – – –
Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu

– – – –
Döngülü kayıt süres�

– – – –
Fotoğraf modunu değ�şt�rme

(FDR-X3000/HDR-AS300)
– – – –

Fotoğraf çek�m aralığı

(HDR-AS50)
– – – –

Fotoğraf çek�m aralığı

– – – –
Zamanlayıcı

– – – –
Hızlandırılmış çek�m aralığı

– – – –
Hızlandırılmış çek�m sayısı

(FDR-X3000/HDR-AS300) – –
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 �ç�nde ayarlayab�leceğ�n�z öğeler (Kamera Ayarları)
 : Uçak modu

 : W�-F� bağlantı ayarı
 : W�-F� Yüksek Güç Ayarı*

 : Bluetooth ayarı
 : Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı

 : GPS günlüğü (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : B�ç�m

 : Zaman kodu/kullanıcı b�t� (FDR-X3000)
 : IR uzaktan (FDR-X3000)
 : HDMI ayarları (FDR-X3000/HDR-AS300)
 : Arka plan müz�ğ�*

Ayar öğeler�

SteadyShot (F�lm)

(HDR-AS50)
– –

SteadyShot (F�lm)

(FDR-X3000/HDR-AS300)
– – – –

SteadyShot (Fotoğraf)

Açı ayarı

Yakınlaştırma ayarı

Döndür

AE geç�ş�

– – – –
Hızlandırılmış AE modu

Sahne

Beyaz denges�

– –
Renkl� mod

– –
Ses kayıt ayarı

– –
Rüzgar gürültüsü azaltma

46



 : USB güç kaynağı
 : B�p

 : B�p ses yüksekl�ğ�
 : Lamba ayarı

 : One touch kayıt
 : Otomat�k kapatma

 : NTSC/PAL değ�ş�m�
 : Tar�h ve saat ayarı

 : Bölge ayarı
: Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı

: Sürüm
 : Ayarların sıfırlanması

İlg�l� Konu
Görüntü kal�tes� ayarı
F�lm b�ç�m�
Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu
Döngülü kayıt süres�
Fotoğraf modunu değ�şt�rme
Fotoğraf çek�m aralığı
Zamanlayıcı
Hızlandırılmış çek�m aralığı
Hızlandırılmış çek�m sayısı
SteadyShot (F�lm)
SteadyShot (Fotoğraf) (FDR-X3000/HDR-AS300)
Açı ayarı
Yakınlaştırma ayarı
Döndür
AE geç�ş�
Hızlandırılmış AE modu
Sahne
Beyaz denges�
Renkl� mod
Ses kayıt ayarı
Rüzgar gürültüsü azaltma
Uçak modu
W�-F� bağlantı ayarı
W�-F� Yüksek Güç Ayarı
Bluetooth ayarı
Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı
GPS günlüğü (FDR-X3000/HDR-AS300)
B�ç�m
Zaman kodu/kullanıcı b�t� (FDR-X3000)
IR uzaktan (FDR-X3000)
HDMI ayarları (FDR-X3000/HDR-AS300)
USB güç kaynağı
B�p 

Bu ayar yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılab�l�r.*
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B�p ses yüksekl�ğ�
Lamba ayarı
One touch kayıt
Otomat�k kapatma
NTSC/PAL değ�ş�m�
Tar�h ve saat ayarı
Bölge ayarı
Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı
Sürüm
Ayarların sıfırlanması
BGM’y� aktarma

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Ayar öğeler�n�n ayarlanması

Kamerada aşağıdak� 4 düğmey� kullanarak öğeler� ayarlayab�l�rs�n�z.

 : MENU düğmes�
Menüyü görüntüler

 : REC/ENTER düğmes�
Menüyü yürütür

 : UP düğmes�
Öncek� menüye g�der

 : DOWN düğmes�
Sonrak� menüye g�der

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Gücü açmak �ç�n  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.

Gücü kapatmak �ç�n tekrar  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.

1

MENU düğmes�ne basın.2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak öğen�n s�mges�n� seç�n ve ardından REC/ENTER
düğmes�ne basın.

Yen�den denemek �ç�n  seçeneğ�ne ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

3
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Görüntü kal�tes� ayarı

F�lm çek�m� ve döngü kaydı �ç�n görüntü çözünürlüğünü ve çerçeve hızını ayarlayab�l�rs�n�z. Görüntü kal�teler�, “F�lm
b�ç�m�” ayarına bağlı olarak ayarlanab�l�r.

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak /  (Çek�m Ayarları) -  (Görüntü kal�tes� ayarı) -
ayar değer� seç�m�n� yapın, ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

İpucu
Ayar değer�
Ekran, NTSC/PAL değ�şt�rme ayarına göre değ�ş�r.
NTSC seç�l�yse / �şaret�n�n sol tarafı görüntülen�r. PAL seç�l�yse / �şaret�n�n sağ tarafı görüntülen�r.
(Örnek) 1080 60p PS (NTSC)/1080 50p PS (PAL)

F�lm b�ç�m�  (MP4 b�ç�m�nde kayıt) olarak ayarlandığında
/

Kayded�len görüntü: En yüksek çözünürlük (düzgün görüntü 2 kat çerçeve hızında kayded�ld�)
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı*1: 60p/50p
Oynatma çerçeve hızı*1: 60p/50p

/
Kayded�len görüntü: En yüksek çözünürlük
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı*1: 30p/25p
Oynatma çerçeve hızı*1: 30p/25p

/
Kayded�len görüntü: Yüksek çözünürlük
Çözünürlük: 1280×720
Görüntü çerçeve hızı*1: 30p/25p
Oynatma çerçeve hızı*1: 30p/25p

/  *2,*4

Kayded�len görüntü: Yüksek hızlı kayıt (düzgün görüntü 4 kat çerçeve hızında kayded�ld�) *3
Çözünürlük: 1280×720
Görüntü çerçeve hızı*1: 120p/100p
Oynatma çerçeve hızı*1: 120p/100p*5

/  *4 (FDR-X3000/HDR-AS300)
Kayded�len görüntü: Yüksek hızlı kayıt (düzgün görüntü 8 kat çerçeve hızında kayded�ld�) *3
Çözünürlük: 800×480
Görüntü çerçeve hızı*1: 240p/200p
Oynatma çerçeve hızı*1: 240p/200p*5

F�lm b�ç�m�  (XAVC S b�ç�m�nde kayıt) olarak ayarlandığında
/

2
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Kayded�len görüntü: XAVC S 50 Mbps
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı*1: 60p/50p
Oynatma çerçeve hızı*1: 60p/50p

/
Kayded�len görüntü: XAVC S 50 Mbps
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı*1: 30p/25p
Oynatma çerçeve hızı*1: 30p/25p

 (yalnızca NTSC/PAL anahtarı NTSC olarak ayarlandığında)
Kayded�len görüntü: XAVC S 50 Mbps
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı: 24p
Oynatma çerçeve hızı: 24p

/  *4 (FDR-X3000)
Kayded�len görüntü: XAVC S 100 Mbps Yüksek hızda kayıt *3
Çözünürlük: 1280×720
Görüntü çerçeve hızı*1: 240p/200p
Oynatma çerçeve hızı*1: 240p/200p *5

/  *4 (FDR-X3000)
Kayded�len görüntü: XAVC S 60 Mbps Yüksek hızda kayıt *3
Çözünürlük: 1280×720
Görüntü çerçeve hızı*1: 240p/200p
Oynatma çerçeve hızı*1: 240p/200p *5

/  *4 (FDR-X3000)
Kayded�len görüntü: XAVC S 100 Mbps Yüksek hızda kayıt *3
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı*1: 120p/100p
Oynatma çerçeve hızı*1: 120p/100p *5

/  *4 (FDR-X3000)
Kayded�len görüntü: XAVC S 60 Mbps Yüksek hızda kayıt *3
Çözünürlük: 1920×1080
Görüntü çerçeve hızı*1: 120p/100p
Oynatma çerçeve hızı*1: 120p/100p *5

 
F�lm b�ç�m�  (XAVC S) (FDR-X3000) b�ç�m�nde kayıt olarak ayarlandığında

/  *4
Kayded�len görüntü: XAVC S 100 Mbps
Çözünürlük: 3840×2160
Görüntü çerçeve hızı*1: 30p/25p
Oynatma çerçeve hızı*1: 30p/25p

/  *4
Kayded�len görüntü: XAVC S 60 Mbps
Çözünürlük: 3840×2160
Görüntü çerçeve hızı*1: 30p/25p
Oynatma çerçeve hızı*1: 30p/25p

 *4 (yalnızca NTSC/PAL anahtarı NTSC olarak ayarlandığında)
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Not
Sürekl� f�lm çek�m süres� en fazla yaklaşık 13 saatt�r. 
Ancak, yüksek hızlı kayıtta “F�lm b�ç�m�” MP4 olarak ayarlandığında ve görüntü çerçeve hızı 240p/200p olduğunda, sürekl� f�lm
çekme süres� en fazla yaklaşık 4 saat 50 dak�kadır, yüksek hızlı kayıtta görüntü çerçeve hızı 120p/100p olduğunda, sürekl� f�lm
çekme süres� en fazla yaklaşık 9 saat 40 dak�kadır.

Göster�len süreler b�r Sony bellek kartı kullanılarak kayded�leb�len sürelerd�r.

Yüksek hızda kayded�len görüntüler� oynattığınızda, çerçeve hızı 60p/50p olacak ve oynatma standart hızda olacaktır.

İlg�l� Konu
F�lm b�ç�m�
NTSC/PAL değ�ş�m�

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kayded�len görüntü: XAVC S 100 Mbps
Çözünürlük: 3840×2160
Görüntü çerçeve hızı: 24p
Oynatma çerçeve hızı: 24p

 *4 (yalnızca NTSC/PAL anahtarı NTSC olarak ayarlandığında)
Kayded�len görüntü: XAVC S 60 Mbps
Çözünürlük: 3840×2160
Görüntü çerçeve hızı: 24p
Oynatma çerçeve hızı: 24p

Çerçeve hızı NTSC/PAL ayarına bağlıdır.*1
SteadyShot devre dışı durumdadır. (HDR-AS50)*2
Act�on Cam Mov�e Creator, düzenleme �ç�n düzgün ağır çek�m oynatma bölümünü bel�rtmen�z� sağlar.*3
Görünümün açısı  olarak sab�tlen�r.*4
C�hazınıza ve yazılımınıza bağlı olarak, görüntüler standart 60p/50p hızında oynatılır.*5
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

F�lm b�ç�m�

F�lm çek�m� veya döngü kaydı �ç�n f�lm b�ç�m�n� seç�n.

İlg�l� Konu
Görüntü kal�tes� ayarı

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak /  (Çek�m Ayarları) -  (F�lm b�ç�m�) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 : 4K (XAVC S) f�lm (FDR-X3000) kaydeder.
Görüntü kal�tes� ayarından �sted�ğ�n�z kal�te ayarını seç�n.

 : HD (XAVC S) f�lm kaydeder.
Görüntü kal�tes� ayarından �sted�ğ�n�z kal�te ayarını seç�n.

 : MP4 f�lm kaydeder.
Akıllı telefonunuza aktarmak veya b�r web s�tes�ne yüklemek �st�yorsanız bu b�ç�m� seç�n.

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu

Hızlandırılmış yakalama sırasında fotoğrafların görüntü boyutunu ayarlayab�l�rs�n�z.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Hızlandırılmış yakalama modu ayarı) - 
(Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne
basın.

 (Fotoğrafları 4K (3840 x 2160) (görüntü boyutu 8,3 M) �le çeker)
 (Fotoğrafları HD (1920 x 1080) (görüntü boyutu 2,1 M) �le çeker)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Döngülü kayıt süres�

Döngü kaydı �ç�n zaman aralığını (ortam alanı) ayarlayın. Aralık, kamera döngü kaydı moduna ayarlandıktan sonra
bel�rleneb�l�r.

İpucu
Döngü kaydı süres� 5 dak�kaya ayarlandığında

Dosya başına b�r dak�ka olan f�lm dosyaları sırayla oluşturulur.
Kayıt süres� beş dak�kayı aştığında altıncı f�lm dosyası ( ) oluşturulur.
Yed�nc� dosya ( ) oluşturulmadan önce kamera �lk f�lm dosyasını s�ler ( ) ve kaydetmeye devam eder.

Döngü kaydı �ç�n gereken tahm�n� çek�m süres� (bellektek� boş alan)
Döngü kaydı süres�n� ayarlamanın yanı sıra, 2 dosya �ç�n tahm�n� çek�m süres� (bellektek� boş alan) bel�rtmen�z gerek�yor.  
(Örnek)  ayarlıdır
20 dk. + 5 dk. + 5 dk. = 30 dk. veya daha fazla süre gerek�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Döngülü kayıt modu ayarı) -  (Döngülü
kayıt süres�) - ayar değer� seç�m�n� yapın, ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Döngü kayıt süres�n� 5 dak�ka olarak ayarlar. Oluşturulan f�lm�n boyutu dosya başına 1 dak�kadır.)
 (Döngü kayıt süres�n� 20 dak�ka olarak ayarlar. Oluşturulan f�lm�n boyutu dosya başına 5 dak�kadır.)
 (Döngü kayıt süres�n� 60 dak�ka olarak ayarlar. Oluşturulan f�lm�n boyutu dosya başına 15 dak�kadır.)
 (Döngü kayıt süres�n� 120 dak�ka olarak ayarlar. Oluşturulan f�lm�n boyutu dosya başına 15

dak�kadır.)
 (Bellektek� boş alan sınırına kadar sürekl� kaydetmeye devam eder. Oluşturulan f�lm�n boyutu dosya

başına 15 dak�kadır.)
 olarak ayarlandığında tahm�n� kayded�leb�l�r süre �ç�n buraya bakın.

2

Çek�m modunu “F�lm modu” şekl�nde ayarlayarak tahm�n� çek�m süres�n� kontrol edeb�l�rs�n�z.*
Bellekte yukarıda bel�rt�len sürey� karşılayacak boş alan olsa b�le, görüntü kal�tes� ayarı veya f�lm b�ç�m� ayarı neden�yle b�r uyarı [05-04]
görüntüleneb�l�r. 
Bu durumda, hafıza kartında daha fazla boş alan açın ya da görüntü kal�tes� ayarını veya f�lm b�ç�m� ayarını değ�şt�r�n.

*
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Fotoğraf modunu değ�şt�rme

Fotoğraf kaydı �ç�n modu ayarlayab�l�rs�n�z.

Hareketl� Çek�m LE modunda başarılı b�r şek�lde çek�m yapmak �ç�n
Aşağıdak� çek�m yöntemler�n� deney�n.

Kameranın sallanmasını önlemek �ç�n kamerayı dengeley�n.
Kameranın sallanmasını önleyerek daha �y� sonuçlar elde etmek �ç�n akıllı telefon veya Canlı Görüntü Uzaktan
Kumandasıyla uzaktan kumanda �şlev�n� ya da zamanlayıcı �şlev�n� kullanın.
Hareketl� nesneler�n çok büyük veya çok fazla olmadığından em�n olun.
Parlak b�r konumda çek�m yapın veya parlaklıkta değ�ş�kl�k yapmaktan kaçının.

Ser� çek�m modunda başarılı b�r şek�lde çek�m yapmak �ç�n
Aşağıdak� çek�m yöntemler�n� deney�n.

Kameranın sallanmasını önlemek �ç�n kamerayı dengeley�n.
Kameranın sallanmasını önleyerek daha �y� sonuçlar elde etmek �ç�n akıllı telefon veya Canlı Görüntü Uzaktan
Kumandasıyla uzaktan kumanda �şlev�n� ya da zamanlayıcı �şlev�n� kullanın.

Not
Hareketl� Çek�m LE modunda otomat�k oluşturma başarısız olursa, ekran panel�nde [05-06] görüntülen�r. [05-06] öğes�n�n
görüntülenme zamanına bağlı olarak, görüntü kayded�lmeyeb�l�r.

Ser� Çek�m veya Hareketl� Çek�m LE moduyla çek�m yaptıktan sonra, sonrak� �şlem�n yapılamayacağı b�r �şlem süres� vardır.

Akıllı telefona yalnızca b�r fotoğraf aktarılab�l�r.
(Ser� çek�m modunda, son fotoğraf aktarılab�l�r. Hareketl� Çek�m LE modunda, oluşturulan görüntü aktarılab�l�r.)

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Fotoğraf modu ayarı) -  (Fotoğraf modunu
değ�şt�rme) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Tekl� çek�m. Tek b�r fotoğraf çeker.)
Görüntü boyutu
FDR-X3000/HDR-AS300: 12,0 M (Açı ayarı: )/6,1 M (Açı ayarı: )/3,0 M (Açı ayarı: )
HDR-AS50: 11,9 M (Açı ayarı: )/7,0 M (Açı ayarı: )

 (Ser� çek�m.  (FDR-X3000/HDR-AS300)/ (HDR-AS50) (Fotoğraf çek�m aralığı) kısmında
ayarlanan aralıklarla çeker.)
Görüntü boyutu
FDR-X3000/HDR-AS300: 12,0 M (Açı ayarı: )/6,1 M (Açı ayarı: )/3,0 M (Açı ayarı: )
HDR-AS50: 11,9 M (Açı ayarı: )/7,0 M (Açı ayarı: )

 (Hareketl� Çek�m LE. (FDR-X3000/HDR-AS300)/ (HDR-AS50) (Fotoğraf çek�m aralığı)
kısmında ayarlanan aralıkta sürekl� olarak çek�len fotoğraflardan b�r fotoğraf oluşturur.)
Görüntü boyutu
FDR-X3000/HDR-AS300: 2,1 M
HDR-AS50: 3,0 M

2
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İlg�l� Konu
Hızlandırılmış çek�m aralığı
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Fotoğraf çek�m aralığı

Ser� çek�m veya Hareketl� Çek�m LE �ç�n sürekl� çek�m ayarını seçeb�l�rs�n�z.

Not
“10f1s” (FDR-X3000/HDR-AS300), “8f1s” (HDR-AS50), “5f2s” ve “2f5s” maks�mum hıza göre yapılan tahm�nlerd�r. Çek�m
koşullarına göre maks�muma hıza ulaşılamayab�l�r.

İlg�l� Konu
Fotoğraf modunu değ�şt�rme

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne DOWN düğmes�ne basarak  (Fotoğraf modu ayarı) -  (FDR-X3000/HDR-AS300)/
 (HDR-AS50) (Fotoğraf çek�m aralığı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER

düğmes�ne basın.

 (San�yede 10 fotoğraf hızında, san�yede toplam 10 fotoğraf kaydeder) (FDR-X3000/HDR-AS300)
Hızlı hareket eden nesneler �ç�n uygundur.

 (San�yede 8 fotoğraf hızında, 1,25 san�yede toplam 10 fotoğraf kaydeder) (HDR-AS50)
Hızlı hareket eden nesneler �ç�n uygundur.

 (San�yede 5 fotoğraf hızında, 2 san�yede toplam 10 fotoğraf kaydeder)
Nesneler�n hareketl� çek�mler� �ç�n uygundur.

 (San�yede 2 fotoğraf hızında, 5 san�yede toplam 10 fotoğraf kaydeder)
Yavaş hareket eden nesneler �ç�n uygundur.

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Zamanlayıcı

Fotoğraf çekerken zamanlayıcıyı kullanab�l�rs�n�z.

Not
F�lm kaydederken zamanlayıcıyı kullanamazsınız.

Zamanlayıcı �şlev� �ptal ed�lene kadar etk�nd�r. Zamanlayıcıyı kullanmayı bıraktıktan sonra  olarak ayarlayın.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Fotoğraf modu ayarı) -  (Zamanlayıcı) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 Zamanlayıcıyı kullanmaz
 (Zamanlayıcıyı 2 san�yeye ayarlar)
 (Zamanlayıcıyı 10 san�yeye ayarlar)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Hızlandırılmış çek�m aralığı

Hızlandırılmış çek�m aralığını ayarlayab�l�rs�n�z.

Not
İlk fotoğraf kayıt başladığında kayded�l�r, ayarlanan aralığın tamamlanması beklenmez. İk�nc� ve sonrak� fotoğraflar ayarlanan
aralıklarda kayded�l�r.

Çek�m yaptığınız koşula bağlı olarak hız, ayarlanan düzeye ulaşamayab�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Hızlandırılmış yakalama modu ayarı) - 
(Hızlandırılmış çek�m aralığı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Fotoğrafları yaklaşık 1 san�yel�k aralıklarla kaydetmeye devam eder)
 (Fotoğrafları yaklaşık 2 san�yel�k aralıklarla kaydetmeye devam eder)
 (Fotoğrafları yaklaşık 5 san�yel�k aralıklarla kaydetmeye devam eder)
 (Fotoğrafları yaklaşık 10 san�yel�k aralıklarla kaydetmeye devam eder)
 (Fotoğrafları yaklaşık 30 san�yel�k aralıklarla kaydetmeye devam eder)
 (Fotoğrafları yaklaşık 60 san�yel�k aralıklarla kaydetmeye devam eder)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Hızlandırılmış çek�m sayısı

Hızlandırılmış yakalama sırasında görüntü sayısını ayarlayab�l�rs�n�z.

İpucu
Maks�mum sürekl� çek�m sayısı 40.000’d�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Hızlandırılmış yakalama modu ayarı) - 
(Hızlandırılmış çek�m sayısı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (300 fotoğraf çeker)
 (600 fotoğraf çeker)
 (900 fotoğraf çeker)

 (S�z durdurana kadar çek�me devam eder)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

SteadyShot (F�lm)

F�lm çekerken kamera sallanma korumasını etk�nleşt�reb�l�rs�n�z. Bu �şlev, F�lm modu, Canlı yayın modu ve Döngülü kayıt
modu �ç�n kullanılab�l�r.

Not
Bu �şlev, görüntü kal�tes� ayarı modu, yüksek hızda kayıt kal�tes�ne (çerçeve hızı 120p’den fazla) (HDR-AS50) ayarlandığında
kullanılamaz.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / /  (Çek�m Ayarları) -  (FDR-X3000/HDR-
AS300)/  (HDR-AS50) (SteadyShot (F�lm)) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER
düğmes�ne basın.

FDR-X3000/HDR-AS300
(F�lm çekerken tümünü kapsayan SteadyShot �şlev�n� kullanır)
(F�lm çekerken SteadyShot �şlev�n� kullanır)
(F�lm çekerken SteadyShot �şlev�n� kullanmaz)

HDR-AS50
(F�lm çekerken SteadyShot �şlev�n� kullanır)
 (F�lm çekerken SteadyShot �şlev�n� kullanmaz)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

SteadyShot (Fotoğraf) (FDR-X3000/HDR-AS300)

Fotoğraf çekerken kamera sallanma korumasını etk�nleşt�reb�l�rs�n�z. Bu �şlev Fotoğraf modu �ç�n kullanılab�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Fotoğraf modu ayarı) -  (SteadyShot (Fotoğraf))
- ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

(Fotoğraf çekerken SteadyShot �şlev�n� kullanır.)
(Fotoğraf çekerken SteadyShot �şlev�n� kullanmaz.)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Açı ayarı

Çek�m �ç�n kameranın görüş açısını yapılandırab�l�rs�n�z.

Not
Yüksek hızda (çerçeve hızı 120p’den fazla) çek�m yaparken, görünüm açısı  olarak sab�tlen�r.

Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu  olduğunda, görünüm açısı  olarak sab�tlen�r.

SteadyShot (F�lm)  olduğunda, görünüm açısı  olarak sab�tlen�r. (HDR-AS50)

F�lm b�ç�m�  olduğunda, görünümün açısı  olarak sab�tlen�r. (FDR-X3000)
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / / / /  (Çek�m Ayarları) -  (Açı
ayarı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 : Gen�ş (Görünümün gen�ş b�r açısıyla kayıt yapar)
 : Orta (Görünümün standart b�r açısıyla kayıt yapar (FDR-X3000/HDR-AS300))

 : Dar (Görünümün dar b�r açısıyla kayıt yapar)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Yakınlaştırma ayarı

Kameranın d�j�tal yakınlaştırmayı kullanıp kullanmayacağını ayarlayab�l�rs�n�z.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / / / /  (Çek�m Ayarları) - 
(Yakınlaştırma ayarı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (D�j�tal yakınlaştırma �şlev�n� kullanır)
 (D�j�tal yakınlaştırma �şlev�n� kullanmaz)
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Döndür

Görüntüyü ters kaydedeb�l�rs�n�z. Bu fonks�yon, kamera baş aşağı yerleşt�r�ld�ğ�nde yararlıdır.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / / / /  (Çek�m Ayarları) - 
(Döndür) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Görüntüyü d�key olarak döndürür ve soldak� ve sağdak� ses kanallarını değ�şt�r�r)
(Görüntüyü döndürmez)
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

AE geç�ş�

Pozlamayı �sted�ğ�n�z g�b� ayarlayab�l�rs�n�z.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / / / /  (Çek�m Ayarları) -  (AE
geç�ş�) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (AE kaydırmayı kullanmaz)
 (AE kaydırmayı kullanır (Örneğ�n +0.3EV ayarlayın))

2
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Hızlandırılmış AE modu

Zaman atlamalı çek�m sırasında otomat�k pozlamanın (AE) ayar yöntem�n� ayarlayın.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Hızlandırılmış yakalama modu ayarı) - 
(Hızlandırılmış AE modu) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Her çek�m �ç�n pozlamayı ayarlar. Parlaklıktak� değ�ş�kl�kler� düzgün şek�lde �zler)
 (Çek�m başladığında sab�t b�r pozlama ayarlar)

2
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Sahne

Çek�m sahnes�ne göre uygun görüntü kaydını seçeb�l�rs�n�z.

Not
 seç�m�n� yaparsanız beyaz denges�n� ayarlayamazsınız.

Su altı çek�m� �ç�n ürünle b�rl�kte ver�len Su Altı Yuvasını kullanın.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / / / /  (Çek�m Ayarları) - 
(Sahne) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

(Görüntüler� standart kal�tede çeker)
 (Görüntüler� su altı çek�m� �ç�n uygun b�r kal�tede çeker)

2
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Beyaz denges�

Renk denges�n� kayıt ortamına ayarlayab�l�rs�n�z.

Not
Sahne  olarak ayarlanırsa, beyaz denges�n� ayarlayamazsınız.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / / / /  (Çek�m Ayarları) -  (Beyaz
denges�) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Renkler�n doğal görünmes� �ç�n beyaz denges�n� otomat�k olarak ayarlar)
 (Işık kaynağının renk sıcaklığını (2500K’dan 9900K’ya kadar) ayarlar)

 (  seçeneğ�nden alınan ayarı kullanır)
 (Işık kaynağı altında çek�m yapmak �ç�n taban beyaz denges�n� alır)*

2

Konuyla aynı ışık koşulları altında beyaz b�r başvuru nesnes� yerleşt�r�n ve REC/ENTER düğmes�ne basın.*
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Renkl� mod

F�lm çek�m�/döngü kaydı/Canlı akış sırasında görüntü renk tonunu değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Not
 �le çek�m yaparsanız, görüntü karşıtlığı düşük görüneb�l�r. Bu b�r bozukluk değ�ld�r.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / /  (Çek�m Ayarları) -  (Renkl� mod) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Doğal renklerde kaydeder)
 (Canlı renklerde kaydeder)

2
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Ses kayıt ayarı

ON/OFF ses kaydı ayarını açab�l�rs�n�z.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / /  (Çek�m Ayarları) -  (Ses kayıt ayarı)
ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (F�lm çekerken ses� kaydeder)
 (F�lm çekerken ses� kaydetmez)

2
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Rüzgar gürültüsü azaltma

Bu fonks�yon, dah�l� m�krofon kullanılarak ses kaydı yapılırken düşük aralıklı rüzgar gürültüsünü otomat�k olarak keser.

Not
Bu fonks�yon, kameraya har�c� b�r m�krofon bağlandığında etk�nleşt�r�lmez (FDR-X3000/HDR-AS300).
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak / /  (Çek�m Ayarları) -  (Rüzgar
gürültüsü azaltma) ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Rüzgar ses�n� azaltmak �ç�n düşük aralıklı keser)
 (Rüzgar gürültüsünü azaltmaz)

2
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Uçak modu

Uçakta veya başka b�r kısıtlı yerdeyken, kamerayı W�-F�/Bluetooth/GPS vb. g�b� kablosuz uygulamalarla �lg�l� tüm
fonks�yonları geç�c� olarak devre dışı bırakacak şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z. Uçak modunu ON şekl�nde ayarlarsanız, ekran
panel�nde uçak �şaret� görüntülenecekt�r.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Uçak modu) - ayar değer�
seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (W�-F�/Bluetooth/GPS fonks�yonu* devre dışı bırakılır. Uçakta bunu seç�n)
 (W�-F�/Bluetooth/GPS fonks�yonu* etk�nleşt�r�l�r)

2

GPS fonks�yonu yalnızca FDR-X3000/HDR-AS300 �ç�nd�r.*
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W�-F� bağlantı ayarı

Kamerayı W�-F� �le kameraya bağlanmış olan uyumlu c�hazlar (Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası, akıllı telefon, vb.)
kullanarak çalıştırab�l�rs�n�z.

Not
Kamerayı uyumlu c�hazla çalıştırdığınızda p�l tüket�m� daha hızlı olur.

Kamera yalnızca W�-F� aracılığıyla “Kamerayı W�-F� üzer�nden d�ğer c�hazlara bağlı olarak kullanma” kısmında açıklanmış olan
c�hazlara bağlı olarak kullanılmalıdır ve d�ğer W�-F� er�ş�m noktalarına bağlanmamalıdır. Kamerayı d�ğer W�-F� er�ş�m noktalarına
bağlamayı terc�h edersen�z doğab�lecek r�skler s�ze a�tt�r. Bu tür durumlarda kamera yetk�s�z er�ş�me maruz kalab�l�r ve �let�ş�m
kes�leb�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F� bağlantı ayarı) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Uyumlu c�hazla tek b�r kamerayı çalıştırır)
 (Uyumlu c�hazla kamerayı çalıştırmaz)
 (Uyumlu c�hazla b�rden fazla kamerayı çalıştırab�l�r)

2

Çek�m modu seç�n (/ / / / ).3

Kamerayı W�-F� �le uyumlu c�haza bağlayın.4

Kamerayı uyumlu c�hazla çalıştırın.5
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W�-F� Yüksek Güç Ayarı

W�-F� güç ayarını değ�şt�rd�ğ�n�zde, W�-F� �le bağlı b�r kamera �le b�r Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda* arasındak� �let�ş�m
mesafes� �k� kat daha uzatılab�l�r. Böylece, kamerayı uzaktan Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda �le çalıştırab�l�rs�n�z.
Bu ayar yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılab�l�r.

Not
ON olarak ayarlandığında, f�z�ksel ortama ve kamera �le Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda arasındak� mesafeye bağlı olarak,
kamerayı açıp kapatmak �ç�n Canlı Görüntü Uzaktan Kumandayı kullanamayab�l�rs�n�z. Bu g�b� durumlarda, ekrandak� , 
şekl�nde değ�şene kadar Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasını kameraya yakın tutarak çalıştırın. 
F�z�ksel ortama ve bağlı c�haza bağlı olarak, �let�ş�m mesafes� değ�şeb�l�r.

W�-F� Yüksek güç ayarı ON olarak ayarlandığında, p�l, OFF ayarına oranla daha hızlı tüket�l�r.

W�-F� Yüksek güç ayarına geç�ld�ğ�nde W�-F� s�mges� ekranda hemen görüntülenmeyeb�l�r, ancak değ�şt�r�len ayarın s�mges� b�r
süre sonra görüntülenecekt�r.

Bu �şlev, W�-F� ayarı OFF şekl�ndeyken veya uçak modu ON şekl�ndeyken kullanılamaz.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

RM-LVR3 kullanırken.*

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F� Yüksek Güç Ayarı) -
ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Yüksek güç modu. İlet�ş�m modu, standart moddan daha uzundur)
 (Standart mod)

2
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Bluetooth ayarı

Kamerada ve karşılık gelen c�hazda W�-F� bağlantıları bulunduğunda, kamera bu c�hazla Bluetooth üzer�nden �let�ş�m
kurab�l�r. C�hazların (kamera ve karşılık gelen c�haz) Bluetooth üzer�nden b�rb�r�yle �let�ş�m kurmasını sağlayan karşılıklı
kayıt �şlem� “eşleme” olarak adlandırılır. Eşleme tamamlandıktan sonra, bu c�hazlar tekrar bağlandıklarında Bluetooth
üzer�nden otomat�k olarak �let�ş�m kurab�l�r.

Akıllı telefonla eşleme
W�-F� aracılığıyla bağlı kamera ve akıllı telefonla aşağıdak� �şlemler� gerçekleşt�r�n.
Kamerayı akıllı telefonunuza bağlamak �ç�n “Akıllı telefonunuza bağlama” bölümüne bakın.

Eşleme tamamlandığında, b�r ses duyulur.

İpucu
Kameranın varsayılan Bluetooth ayarı, ON şekl�nded�r. Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası (RM-LVR3) �lk defa W�-F� ağına
bağlandığında, kamerayla Bluetooth eşlemes� otomat�k olarak tamamlanır ve kamera ekranında görünen  s�mges�  olarak
değ�ş�r.

Not
Uçak modu ON şekl�ndeyse, ekranda Bluetooth s�mges� görünmez ve Bluetooth ayarı ON şekl�ndeyse b�le Bluetooth �let�ş�mler�
devre dışı kalır.

Kamera, en fazla 15 Bluetooth c�haz �le eşleneb�l�r. Kamerayla 16. b�r c�haz eşlen�rse, �lk kayded�len c�hazın eşleme b�lg�ler� s�l�n�r.

Kamera Bluetooth üzer�nden �let�ş�m kurduğunda, başka b�r c�haz eşlenemez.

Kamera sıfırlandığında, eşleme b�lg�ler� de sıfırlanır. Tekrar eşlemek �ç�n bağlı uyumlu c�hazın da eşleme b�lg�ler� s�l�nmel�d�r.

Kamerayla çek�m yaparken eşleme gerçekleşt�r�ld�ğ�nde, b�r ses duyulmaz.

İlg�l� Konu
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Bluetooth ayarı) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Bluetooth �let�ş�m� etk�n. Ekranda  veya  görüntülen�r.)
 (Bluetooth �let�ş�m� yok. Ekranda Bluetooth s�mges� görünmez.)

2

Akıllı telefonda Bluetooth ayarını açın.1.
Akıllı telefonda PlayMemor�es Mob�le uygulamasını başlatın.2.
Kameranın uzaktan kumanda güç �şlev�n� açmak �ç�n uygulamayı kullanın.3.
Bağlanılacak kamerayı seçmek �ç�n uygulamayı kullanın.4.
Açılan uygulama ekranında seç�len kamera �ç�n eşlemeye �z�n ver�n.5.
Göster�lecek ekranı ve seç�l� kameranın eşleme ayarı �zn� uyarı ses�n� kontrol ed�n, ardından kamera üzer�ndek�
REC/ENTER düğmes�ne basın.

6.
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Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı

Kamerayla önceden eşlenm�ş b�r c�haz �le kamera açılıp kapatılab�l�r.

Bu �şlev� etk�nleşt�rmek �ç�n, yukarıdak� ayarı ve hem kamaranın hem de karşılık gelen c�hazın Bluetooth önceden açık
hale get�rmen�z gerek�r.
Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’nı (RM-LVR3) ayarlamak ve çalıştırmak �ç�n Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’nın
yardım kılavuzundak� “Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı” bölümüne bakın.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
B�r akıllı telefonu ayarlamak ve çalıştırmak �ç�n aşağıya bakın. Ayrıca, PlayMemor�es Mob�le uygulamasının son
b�lg�ler�ne ve �şlev b�lg�ler�ne göz atın.
http://www.sony.net/pmm/

Akıllı telefonlar �ç�n Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı
W�-F� aracılığıyla bağlı kamera ve akıllı telefonla aşağıdak� �şlemler� gerçekleşt�r�n.
Kamerayı akıllı telefonunuza bağlamak �ç�n “Akıllı telefonunuza bağlama” bölümüne bakın.

Eşleme tamamlandıktan sonra b�r ses duyulur ve kameranın güç kontrolü etk�n hale gel�r.

Kameranın gücünü b�r akıllı telefonla kontrol etme
Kamerayı açmak/kapatmak �ç�n PlayMemor�es Mob�le uygulamasını başlatın ve [Kamerayı Uzaktan AÇ/KAPA] öğes�ne
dokunun.

İpucu
Kamera ve Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası “RM-LVR3” bağlıysa Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’nın gücü açıldığında
kameranın da gücü açılır. Kamerada “RM-LVR3” Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası �le çoklu bağlantı varsa Canlı Görüntü
Uzaktan Kumandası açık konumdayken eş zamanlı olarak en fazla beş kamera açık konuma get�r�leb�l�r.

Not
Bu �şlev, uçak modu ON şekl�ndeyken kullanılamaz.

Kamera kapalıysa b�le, karşılık gelen c�haz açık kalacaktır.

Kamara kapalı olsa da, bu �şlev açıldığında p�l tükenecekt�r. Kullanımın ardından, depolama amacıyla p�l� kameradan çıkarın.

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Bluetooth uzaktan
kumanda güç ayarı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Kamerayı karşılık gelen b�r c�hazla açma/kapatma özell�ğ� etk�n.)
 (Kamerayı karşılık gelen b�r c�hazla açma/kapatma özell�ğ� devre dışı.)

2

Akıllı telefonda Bluetooth ayarını açın.1.
Akıllı telefonda PlayMemor�es Mob�le uygulamasını başlatın.2.
Kameranın uzaktan kumanda güç �şlev�n� açmak �ç�n uygulamayı kullanın.3.
Bağlanılacak kamerayı seçmek �ç�n uygulamayı kullanın.4.
Açılan uygulama ekranında seç�len kamera �ç�n eşlemeye �z�n ver�n.5.
Göster�lecek ekranı ve seç�l� kameranın eşleme ayarı �zn� uyarı ses�n� kontrol ed�n, ardından kamera üzer�ndek�
REC/ENTER düğmes�ne basın.

6.
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İlg�l� Konu
Bluetooth ayarı
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma
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GPS günlüğü (FDR-X3000/HDR-AS300)

Kameranın GPS �şlev�n� kullanarak f�lm kaydederken konum b�lg�ler�n� ve hareket hızını kaydedeb�l�rs�n�z.
Act�on Cam Mov�e Creator, GPS günlüğü �le kayded�len f�lmler� b�lg�sayarınıza aktarmanızı ve bunları, hızı ve �zleme
eylemler�n� gösteren b�r har�tayla görüntülemen�z� sağlar.
Ayrıca, konum b�lg�ler�n� kaydedeb�l�r ve fotoğraf çekerken çek�m konumunu har�tada göstereb�l�rs�n�z.

Üçgenleme durumunu kontrol etme
Gösterge, GPS etk�nleşt�r�ld�ğ�nde GPS s�nyal alımının gücüne göre değ�ş�r.

Gösterge yok (GPS günlüğü �şlevler� kapalı): GPS günlüğü, OFF olarak ayarlı veya b�r hata oluştu.
 (Arama/Zor): Kameranız GPS uydularını arıyor. (Üçgenlemen�n başlatılması b�rkaç dak�ka süreb�l�r.)

 (Üçgenleme): Kameranız GPS s�nyal� alıyor. (Kameranız konum b�lg�ler�n� kaydedeb�l�r.)

GPS yardım ver�ler� hakkında
GPS’n�n konum b�lg�ler�n� alma süres� GPS yardım ver�ler� alınarak kısaltılab�l�r. İnternet �le bağlantı, Act�on Cam Mov�e
Creator yazılımı kullanılarak yapılırsa, GPS yardım ver�ler� otomat�k olarak güncelleneb�l�r.

Kameranın Tar�h ve saat Ayarı yapılmamışsa veya ayarlanan saat büyük ölçüde değ�şt�yse, GPS konum b�lg�s� alma
süres� kısaltılamaz.
GPS yardım ver�s�n�n geçerl�l�k süres� b�tt�yse, konum b�lg�s� GPS elde etme süren�z kısaltılamaz.

Destek aracını kullanma
B�lg�sayara hafıza kartı takarak da GPS yardım ver�ler�n� güncelleyeb�l�rs�n�z. Act�on Cam Mov�e Creator’ın kamera ayarı
ana ekranını görüntüley�n, “Update GPS Ass�st Data” seç�m�n� yapın - b�lg�sayarınızdan yüklenmes�n� �sted�ğ�n�z hafıza
kartı sürücüsünü seç�n, ardından GPS yardım ver�ler�n� güncelley�n. Bu hafıza kartını kameraya takarsanız, GPS yardım
ver�ler� kameraya yansıtılacaktır.

Not
Uçak kalkış ve �n�ş� sırasında uçak modunu ON olarak ayarlayın.

GPS’� konuma veya duruma �l�şk�n yasalara göre kullanın.

GPS �lk kez kullanıldığında veya uzun aralıklardan sonra tekrar kullandığınızda konum b�lg�s�n� almak on san�yeden b�rkaç
dak�kaya kadar uzayab�l�r. GPS yardım ver�s� alınarak üçgenleme �şlem� kısaltılab�l�r.

GPS uyduları ararken veya üçgenleme sırasında GPS sensörünü parmağınızla kapatmayın. Bu, GPS sensörünün hassaslığını
azaltab�l�r ve üçgenleme başarısız olab�l�r.

Sony konum b�lg�s� ve rota b�lg�s� toplamaz.

Sony, konum b�lg�ler�n�n ve rota b�lg�ler�n�n b�lg�sayarda har�ta olarak görüntülenmes� �ç�n Google Inc’ye konum b�lg�ler�n� ve rota
b�lg�ler�n� sağlar.

Kamerada günlük dosyalarını s�lme �şlev� olmasa da, bunları ortamı sıfırlayarak s�leb�l�rs�n�z.

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (GPS günlüğü) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (GPS günlüğüyle f�lmler veya konum b�lg�ler�yle fotoğraflar kaydeder)
 (GPS günlüğü �şlev�n� kullanmaz)
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B�r günde kayded�leb�len maks�mum günlük dosyası sayısı 256’dır. Kayıtlı günlük dosyalarının maks�mum sayısına ulaşıldığında,
görüntü çekmeye devam edeb�l�rs�n�z, ancak günlük dosyaları kaydedemezs�n�z.

İlg�l� Konu
Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�
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B�ç�m

Sıfırlama, hafıza kartındak� tüm görüntüler� s�lme ve hafıza kartını �lk durumuna get�rme �şlem�d�r.

Not
Sıfırlamadan önce öneml� görüntüler� kayded�n. Korunan ver�ler de sıfırlanır.

Sıfırlama sırasında aşağıdak�ler� yapmayın.
B�r düğmeye basın.
Hafıza kartını çıkartın.
B�r kabloyu takın/çıkarın.
P�l� takın/çıkarın.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (B�ç�m) seç�m�n� yapın ve
REC/ENTER düğmes�ne basın.

B�ç�mlend�rme  seç�m�n� yaptığınızda başlar, ardından REC/ENTER düğmes�ne basın. İlerleme çubuğu
görünür.
B�ç�mlend�rme  seç�m�n� yaptığınızda �ptal olur, ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.
B�ç�mlend�rme, onay �şaret� olan b�r ekran görüntülend�ğ�nde tamamlanır. Öncek� MENU’ye dönmek �ç�n
REC/ENTER düğmes�ne basın.

2
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Zaman kodu/kullanıcı b�t� (FDR-X3000)

Zaman kodu hakkında
Zaman kodu gel�şm�ş görüntü düzenleme �ç�n kullanışlı b�r �şlevd�r, görüntü ver�s�ne saat/dak�ka/san�ye/çerçeve
kaydeder.

Kullanıcı b�t hakkında
Kullanıcı b�t tar�h/zaman/sahne numarası g�b� b�lg�ler (8 basamaklı onaltılık sayılar) kaydedeb�len b�r özell�kt�r. Bu özell�k
�k� veya daha fazla kamera kullanarak oluşturulan f�lmler�n düzenlenmes�nde kullanışlıdır.

Not
Görüntü kal�tes� ayarı MP4 olduğunda zaman kodu/kullanıcı b�t kullanılamaz.

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Zaman kodu/kullanıcı
b�t�) - ayar öğes� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

Ayar öğeler� ve ayrıntıları şu şek�lded�r.
 (Zaman kodu/kullanıcı b�t� görüntüler)

 : Zaman kodunu görüntüler.
 : Kullanıcı b�t� görüntüler.

 : Zaman kodu/kullanıcı b�t� görüntülemez.

 (Zaman kodunu ayarlar)
1. UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak 2 basamaklı sayıyı seç�n ve ardından REC/ENTER düğmes�ne
basın.
2. Dört tane 2 basamaklı sayı ayarlayana kadar 1. adımı tekrarlayın, ardından öncek� MENU öğes�ne dönün.

Zaman kodu aşağıdak� aralıkta seç�leb�l�r.

30p veya 60p seçerken 
00:00:00:00 - 23:59:59:29

25p veya 50p seçerken 
00:00:00:00 - 23:59:59:24

24p seçerken çerçeveler�n son 2 zaman kodu basamağını 4’ün katları olarak 0 �le 23 arasında
ayarlayab�l�rs�n�z.

 (Zaman kodunu sıfırlar)

 öğes�n� seç�p ardından REC/ENTER düğmes�ne bastığınızda sıfırlama uygulanır.

 (Zaman kodu kayıt yöntem�n� seçer)

 : Düşüren çerçevede zaman kodunu kaydeder.
 : Düşürmeyen çerçevede zaman kodunu kaydeder.*
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 (Zaman kodu sayma b�ç�m�n� ayarlar)

 : Zaman kodu yalnızca XAVC S f�lmler� kayded�l�rken �lerler. Kayded�len son görüntüdek� zaman
kodundan �t�baren sıralı olarak kayded�l�r.

 : Zaman kodu kameranın çalışmasına bakılmaksızın düzenl� olarak �lerler.

 (Kayded�lecek olan zaman kodunu ayarlar)

 : Yen� ayarlanan zaman kodu kayıt ortamına kayded�l�r.
 : B�r öncek� kaydın son zaman kodu kayıt ortamından okunur ve yen� zaman kodunu tak�p eden b�r

şek�lde kayded�l�r.

 (Kullanıcı b�t� ayarlar)
1. UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak 2 basamaklı sayıyı seç�n ve ardından REC/ENTER düğmes�ne
basın.
2. Dört tane 2 basamaklı sayı ayarlayana kadar 1. adımı tekrarlayın, ardından öncek� MENU öğes�ne dönün.

Kullanıcı b�t aşağıdak� aralıkta seç�leb�l�r.
00 00 00 00 - FF FF FF FF

 (Kullanıcı b�t� sıfırlar)

 öğes�n� seç�p ardından REC/ENTER düğmes�ne bastığınızda sıfırlama uygulanır.

 (Kullanıcı b�t�n kayıt süres�n� ayarlar)

 : Zamanı b�r kullanıcı b�t olarak kaydeder.
 : Zamanı kullanıcı b�t olarak kaydetmez.

Aşağıdak� durumlarda zaman kodu  olarak sab�tlen�r.  
Görüntü kal�tes� 24p olarak ayarlandığında. 
NTSC/PAL değ�ş�m�  olarak ayarlandığında.

*
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IR uzaktan (FDR-X3000)

Kızıl ötes� uzaktan kumandayı (ayrı olarak satılır) kullanarak kaydı başlatab�l�r/durdurab�l�r ve zaman kodunu
sıfırlayab�l�rs�n�z.

Not
Uzaktan kumanda ve IR alıcı k�t� RMT-VP1K ve RMT-845 (ayrı olarak satılır) bu �şlev�n kullanılması �ç�n gerekl�d�r.
Sony serv�s merkez�nden b�r RMT-845 satın alab�l�rs�n�z.

RMT-845 (ayrı olarak satılır) kullanarak yalnızca aşağıdak� ayarları çalıştırab�l�rs�n�z. D�ğer ayarlar çalışmaz.
Zaman kodunu sıfırlama.  
Ayar sıfırlanırken, REC lambası yaklaşık 5 san�ye kadar mav� renkte yanıp söner.
Kaydı başlatma/durdurma.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (IR uzaktan) - ayar değer�
seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Kamerayı kızıl ötes� uzaktan kumanda kullanarak çalıştırmanızı sağlar)
 (Kameranın kızıl ötes� uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılmasını engeller)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

HDMI ayarları (FDR-X3000/HDR-AS300)

HDMI çıkış s�nyal�n� ayarlayın.

Not
 �le uyumlu har�c� kayded�c�ler/çalarlar �ç�n kullanılab�l�r.

,  olduğunda, ,  olarak ayarlanır.

Har�c� kayded�c�n�n/çaların ayarlarına ve durumuna bağlı olarak, kameranın  ayarı,  olarak ayarlandığında b�le düzgün
çalışmayab�l�r. Kamerayla kullanmadan önce çalıştığını onaylayın.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (HDMI ayarları) - ayar öğes�
seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

Ayar öğeler� ve ayrıntıları şu şek�lded�r.
 : HDMI s�nyal�n�n çıkış çözünürlüğünü ayarlar.

 : HDMI çözünürlük s�nyal�n� otomat�k olarak ayarlar.
 (FDR-X3000): HDMI çözünürlük s�nyal�n� 2160p olarak ayarlar.
 : HDMI çözünürlük s�nyal�n� 1080p olarak ayarlar.
 : HDMI çözünürlük s�nyal�n� 1080� olarak ayarlar.

 : HDMI çözünürlük s�nyal�n� 720p olarak ayarlar.

 : Çıkış HDMI s�nyal� çerçeve hızını ayarlar.

 : Çıkış HDMI s�nyal� 60p’d�r.
 : Çıkış HDMI s�nyal� 24p’d�r.

 :Zaman kodunu veya kullanıcı b�t b�lg�ler�n� HDMI �le bağlı b�r c�haza gönder�r (FDR-X3000).

 : Zaman kodunu veya kullanıcı b�t b�lg�ler�n� gönder�r.
 : Zaman kodunu veya kullanıcı b�t b�lg�ler�n� göndermez.

 : HDMI �le bağlı b�r c�hazda kaydı kontrol eder (FDR-X3000).

 : C�hazda kaydı kontrol eder.
 : C�hazda kaydı kontrol etmez.

2

Yalnızca f�lm modundayken kullanılab�l�r (oynatılırken kullanılamaz).*
Bu ayar, görüntü kal�tes� ayarı 1080 24p dışında b�r ayara get�r�ld�ğ�nde devre dışı kalır.*
Bu ayar, HDMI çözünürlüğü 1080 dışında b�r ayara get�r�ld�ğ�nde devre dışı kalır.*

F�lm b�ç�m� MP4 olarak ayarlandığında kullanılamaz.*

F�lm b�ç�m� MP4 olarak ayarlandığında kullanılamaz.*
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USB güç kaynağı

Kamerayı m�kro USB kabloyla (ürünle ver�l�r) b�r b�lg�sayara veya USB c�haza bağlandığında, kamera, bağlanan bu
c�hazdan güç alır.

Aşağıdak� �şlemden ON seç�lerek USB güç kaynağı kullanılab�l�r.

Kamerayı har�c� b�r güç kaynağıyla kullanma
Kamera, aşağıdak� har�c� güç kaynağı �le uyumludur.

1,5 A har�c� güç kaynağı
FDR-X3000/HDR-AS300: Çek�m/oynatma sırasında p�l tüket�m� azaltılır
HDR-AS50: Bağlanan c�hazdan USB güç alır

Not
M�kro USB bağlıyken USB güç kaynağı ayarını değ�şt�r�rsen�z, kabloyu çıkarın ve ardından tekrar bağlayın.

P�l� şarj ederken kamerayı açarsanız, şarj durur ve kameraya güç USB üzer�nden bağlanmış olan b�r c�hazdan ver�l�r.

B�r USB güç kaynağı kullanarak görüntü çekeb�l�r ve oynatab�l�rs�n�z. Ancak, p�l aynı anda şarj olmayacaktır.

Kamerayı har�c� b�r güç kaynağıyla kullanırken, USB gücü sağlandığını gösteren s�mgen�n ( ) ekranda görüntülen�p
görüntülenmed�ğ�n� kontrol ed�n.

USB güç kaynağı sağlanırken, sürekl� f�lm çek�m� süres� kameranın ısınmasından dolayı kısalab�l�r.

AC adaptör kameraya bağlıysa, kamera açıldığında p�l şarj olacaktır.

Er�ş�m lambası yanarken p�l� çıkarmayın. Hafıza kartındak� ver�ler bozulab�l�r.

FDR-X3000/HDR-AS300

Har�c� güç alırken çek�m yapmak/oynatmak �ç�n şarj ed�lm�ş p�l� kameraya takın.

Har�c� güç alarak kamerayı kullanırken p�l� kameradan çıkarmayın.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (USB güç kaynağı) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (B�r m�kro USB kablosuyla bağlanıldığında güç alınır)
 (B�r m�kro USB kablosuyla bağlanıldığında güç alınmaz)

2
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B�p 

İşlemler�n sesl� b�ld�r�m�n� ON/OFF olarak ayarlayab�l�rs�n�z.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (B�p) - ayar değer� seç�m�n�
yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Tüm �şlem sesler� etk�nleşt�r�l�r)
 (İşlem sesler� yalnızca aşağıdak� �şlemler �ç�n ver�l�r)

Güç açık
Kayıt başlatıldı
Kayıt durduruldu
Deklanşöre basıldı
Devre dışı olan b�r �şlem seç�ld� veya b�r hata oluştu
W�-F� bağlantısı kuruldu
Güç kapalı (FDR-X3000/HDR-AS300)

 (Tüm �şlem sesler� devre dışı bırakılır)

2
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
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B�p ses yüksekl�ğ�

Kamera çalışırken b�p ses�n�n yüksekl�ğ�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

İpucu
B�p OFF şekl�nde ayarlandığında, bu �şlev ayarlanamaz.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (B�p ses yüksekl�ğ�) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Yüksek b�p ses� düzey�)
 (Alçak b�p ses� düzey�)

2
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Lamba ayarı

Lamba ışığının süje üzer�ne yansımasını önlemek �ç�n açık REC lambalarının sayısını çek�m yaparken sınırlayab�l�rs�n�z.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Lamba ayarı) - ayar değer�
seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Tüm REC lambaları yanar)
 (Yalnızca bağlantı kapağının REC lambası yanar)

 (REC lambaları yanmaz)

İpucu
Çek�m yapılan yönde cam g�b� nesneler yansıma yapıyorsa, kameranın lamba ayarını değ�şt�r�n.

2
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One touch kayıt

Kamera kapalıyken, kameranın REC/ENTER düğmes�ne basın; kamera açılacak ve kayda başlayacaktır.
Bu fonks�yon, çek�m modu f�lm, zaman atlamalı çek�m, döngü kaydı veya canlı akış olduğunda kullanılab�l�r.

Not
One touch kayıt seçeneğ�nde, kayıt güç kapatılmadan hemen önce ayarlanan çek�m modunda başlayacaktır.
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (One touch kayıt) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (One touch kayıt etk�n)
 (One touch kayıt devre dışı)

2
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Otomat�k kapatma

Otomat�k kapatma fonks�yonu ayarını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Not
Otomat�k kapatma fonks�yonu aşağıdak� durumlarda kullanılamaz.

Ver�ler ortama kayded�l�rken
F�lm çekerken veya hızlandırılmış yakalama modunda çek�m yaparken
F�lm oynatma sırasında
W�-F� bağlantısı kurulurken, W�-F� uzaktan kumandası bağlıyken, akıllı telefona görüntü yüklen�rken veya canlı akış sırasında
HDMI bağlantısı kurulurken. (FDR-X3000/HDR-AS300)
Bağlı USB c�hazından güç ver�l�rken
Yığın depolama aygıtı bağlanırken
IR uzaktan kumanda ON olarak ayarlanır. (FDR-X3000)

Aşağıdak� durumlarda, otomat�k kapatma fonks�yonunda  veya  seç�m�n� yapmış olsanız b�le güç kapanmadan
önce geçen süre uzatılacaktır.

Menüler� ayarlarken.
Fotoğraflar oynatılırken
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Otomat�k kapatma) - ayar
değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Yaklaşık 20 san�ye sonra gücü kapatır)
 (Yaklaşık 60 san�ye sonra gücü kapatır)
 (Otomat�k olarak kapanmaz)
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NTSC/PAL değ�ş�m�

Bu kamerayı kullandığınız ülke veya bölgen�n telev�zyon s�stem�ne göre NTSC/PAL ayarını seçeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
NTSC TV kullanılan ülkeler ve bölgeler
PAL TV kullanılan ülkeler ve bölgeler
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MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) - /
(NTSC/PAL değ�ş�m�) seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Kamerayı NTSC’den PAL’e alır)
 (Kamerayı PAL’den NTSC’e alır)

Geçerl� ayarı değ�şt�rmeye çalıştığınızda, onay ekranı görünür. 3. adıma g�d�n.

2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne
basın.

Ayar değ�ş�kl�ğ� tamamlandığında, kamera otomat�k olarak yen�den başlatılır.

3
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Tar�h ve saat ayarı

Yıl/ay/gün ayarlayab�l�rs�n�z.

Not
Gece yarısı �ç�n 0:00, öğle �ç�n 12:00’y� seç�n.

GPS günlüğü ON olarak ayarlandığında, kamera, çek�m modu sırasında tar�h ve saat� otomat�k olarak ayarlar. (FDR-X3000/HDR-
AS300)

Yıl/ay/gün sırası değ�şt�r�lemez.

İlg�l� Konu
Dünya başkentler� �ç�n saat farklarının l�stes�

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Tar�h ve saat ayarı) seç�m�n�
yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

Yıl/ay/gün ayarı ekranı görüntülen�r.

2

Yıl/ay/gün ayarını yapın.

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak yılı ayarlayın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın. İmleç ay
alanına geçer, ay ve günü ayarlamak �ç�n de aynı �şlem� tekrar ed�n.

Saat ayarı ekranı görüntülen�r.

3

3. adımdak� aynı prosedürü uygulayarak saat� ayarlayın.4

REC/ENTER düğmes�ne basın.

Saat ayarlanır ve ekran öncek� menüye döner.

5
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Bölge ayarı

Kameradak� saat�, saat� durdurmadan bölgen�zdek� saatle eşleşecek şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z.
Bölge, Greenw�ch Ortalama Zamanından (GMT) saat farkıyla bel�rlen�r. “Dünya başkentler� �ç�n saat farklarının l�stes�”
bölümüne bakın.

İpucu
GPS günlüğü ON olarak ayarlandığında, kamera çek�m modu sırasında bölge ayarını otomat�k olarak ayarlar. (FDR-X3000/HDR-
AS300)

İlg�l� Konu
Dünya başkentler� �ç�n saat farklarının l�stes�

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Bölge ayarı) - saat farkı
seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Görüntülenen ekranda saat� onaylayın, ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.3
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Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı

Tar�h ve saat ayarlarında yaz saat� ayarının yansıtılıp yansıtılmayacağını ayarlar.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Gün ışığından yararlanma
saat� (yaz saat�) ayarı) - ayar değer� seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

 (Yaz Saat�n� ayarlar)
 (Yaz Saat�n� ayarlamaz)

2
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Sürüm

Kameranın yazılım vers�yonu görüntüleneb�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Sürüm) seç�m�n� yapın ve
REC/ENTER düğmes�ne basın.

2
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Ayarların sıfırlanması

Ayarları varsayılanlarına sıfırlayab�l�rs�n�z.

Not
Ayarları sıfırladığınızda, Bluetooth eşleme b�lg�ler� de sıfırlanır. Yen�den bağlamak �ç�n bağlamadan önce bağlı c�hazdak� eşleme
b�lg�ler�n� s�l�n.

İlg�l� Konu
Bluetooth ayarı

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Ayarların sıfırlanması)
seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

 seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

Sıfırlamayı �ptal etmek �ç�n  öğes�n� seç�n ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.
Kamera sıfırlama tamamlandığında otomat�k olarak yen�den başlatılır.

3
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TV’de res�mler� görüntüleme (FDR-X3000/HDR-AS300)

Kamerayı m�kro HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak HDMI term�nal�ne sah�p b�r telev�zyona bağlayın.
Telev�zyonun yönerge kılavuzlarına da bakın.

Oynatılan b�r �çer�ğ� kontrol etmek �ç�n
Ger� sarma/�ler� sarma (yalnızca f�lmler): UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basın. Ger� sarma/�ler� sarma
sırasında düğmeye her bastığınızda hız 4 sev�yede değ�ş�r.
Duraklatma (yalnızca f�lmler): REC/ENTER düğmes�ne basın.
Duraklatma sırasında UP veya DOWN düğmes�ne basarsanız ger� sarma veya �ler� sarma gerçekleşt�r�leb�l�r.
Duraklatma sırasında UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�n� basılı tutarsanız yavaş ger� sarma veya yavaş �ler�
sarma gerçekleşt�r�leb�l�r.

Slayt göster�s� başlatma (yalnızca fotoğraflar): REC/ENTER düğmes�ne basın.
Oynatmayı sonlandırma: MENU düğmes�ne basın, ardından çek�m modunu değ�şt�rmek �ç�n  * (çek�m modu)
öğes�n� seç�n.

Ses düzey�n� ayarlamak �ç�n

Hem kamerayı hem de telev�zyonu kapatın.1

Bağlantı kapağını açın ve kamerayı m�kro HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak b�r telev�zyona
bağlayın.

2

Telev�zyonu açın ve telev�zyonun g�r�ş�n� [HDMI �nput] olarak ayarlayın.3

Kamerayı açmak �ç�n kamerada  (açık/bekleme) düğmes�ne basın.4

MENU düğmes�ne basın.5

 (TV’de oynatma), görüntülemek �ç�n �stenen f�lm/görüntü b�ç�m�n� seçmek �ç�n UP düğmes�ne veya
DOWN düğmes�ne basın.

Aşağıdak� ayarları seç�n.

 : MP4 f�lmler
 : Fotoğraflar
 : XAVC S 4K (30p) f�lm ( , NTSC seç�ld�ğ�nde görüntülen�r ve , PAL seç�ld�ğ�nde görüntülen�r.)

(FDR-X3000)
 : XAVC S 4K (24p) f�lm (  yalnızca NTSC seç�ld�ğ�nde görüntülen�r.) (FDR-X3000)
 : XAVC S HD f�lm

6

REC/ENTER düğmes�ne basın.

Oynatma başlar.
Oynatma, REC/ENTER düğmes�ne tekrar bastığınızda duraklar.

7

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*
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1. Oynatma veya duraklatma sırasında MENU düğmes�ne basın.
2. UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  -  öğes�n� seç�n, ardından ses kontrolünü görüntülemek �ç�n
REC/ENTER düğmes�ne basın.
3. Ses düzey�n� artırmak veya azaltmak �ç�n UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basın.

D�ğer c�hazları oynatma hakkında notlar
Kamera kullanılarak kayded�len f�lmler, kamera dışındak� c�hazlarda normal b�r şek�lde oynatılamayab�l�r. Ayrıca, d�ğer
c�hazlarda kayded�len f�lmler kamerada düzgün b�r şek�lde oynatılamayab�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasını Kullanarak Görüntüleme

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasını kullanarak kamerayla kayded�len görüntüler� oynatın.
Aşağıdak� prosedür, Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası “RM-LVR3” kullanılarak f�lmler�n nasıl oynatılacağını
açıklamaktadır. Bu ekran, kullandığınız Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına göre farklılık göster�r.

Çek�m moduna dönme
Çek�m moduna ger� dönmek �ç�n, �k� �şlemden b�r�n� gerçekleşt�r�n.

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’nın MENU düğmes�ne basarak  (çek�m modu) seç�m�n� yapın ve ardından
uzaktan kumandanın REC/ENTER düğmes�ne basın.
Kameradak� REC/ENTER düğmes�ne basın.

Not
Ses oynatılamaz.

Oynatma �ç�n uzaktan kumanda kullanılırken LCD ekranda görüntülenen görüntü çerçeve hızı, kamera ve uzaktan kumandanın
W�-F� �let�ş�m durumuna göre değ�şecekt�r. Bu çerçeve hızı, çek�m sırasında kullanılandan farklıdır.

İpucu
Uzaktan kumandanın UP düğmes�ne basarak �ler� sarab�l�r, DOWN düğmes�ne basarak ger� sarab�l�rs�n�z.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kamera, çek�m modundayken uzaktan kumanda üzer�nde MENU düğmes�ne basın.1

Uzaktan kumandanın UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Uzaktan kumandayı
kullanarak oynatma) seç�m�n� yapın ve ardından uzaktan kumandanın REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak �sted�ğ�n�z görüntüyü seç�n.3

Oynatmaya başlamak �ç�n uzaktan kumandanın REC/ENTER düğmes�ne basın.

Oynatmayı durdurmak �ç�n REC/ENTER düğmes�ne tekrar basın.

4
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S�lme

Hafıza kartındak� �stenmeyen görüntüler, PlayMemor�es Mob�le veya Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası takılı b�r akıllı
telefon kullanılarak s�l�n�r.
PlayMemor�es Mob�le veya Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası'nın nasıl çalıştırılacağı hakkında b�lg� �ç�n web s�tes�ndek�
yönerge kılavuzuna bakın.

Not
Hafıza kartındak� tüm görüntüler� s�lmek �st�yorsanız, kameradak� hafıza kartını sıfırlayın.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Vurgu f�lm oluşturma

Kamera, kamerayla çek�lm�ş olan f�lmlerden bel�rl� özell�klere sah�p olan sahneler� algılar ve otomat�k olarak bunlardan
oluşan b�r f�lm� (vurgu f�lm�) oluşturur. Vurgu f�lmler� akıllı telefonunuzla kopyalayab�l�rs�n�z. Akıllı telefonunuzu kullanarak
vurgu f�lm� oluşturulmasını başlatab�l�r ve oluşum ayarlarını kurab�l�rs�n�z.

Akıllı telefonunuzun PlayMemor�es Mob�le yazılımını açın ve W�-F� �le kameraya bağlanın.

Kamerayı akıllı telefonunuza bağlamak �ç�n “Akıllı telefonunuza bağlama” bölümüne bakın.

1

PlayMemor�es Mob�le’ın “Ayarlar” bölümündek� “Kamera İç� Uygulama Ayarı” seçeneğ�nde “Vurgu F�lm
Oluşturucu” seç�m�n� yapın.

2

Vurgu f�lm�ne eklemek �sted�ğ�n�z �çer�k b�ç�m�n� seçmek �ç�n  s�mges�ne basın.3
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Tar�h veya �çer�k l�stes�nden vurgu f�lm�ne eklemek �sted�ğ�n�z f�lm� seç�n, ardından “İler�” düğmes�ne basın.

Vurgu f�lm� oluşturma başlar.

MP4 ve XAVC S �çer�kler�n� aynı anda seçemezs�n�z.
Tar�h veya dosyaya göre en fazla 100 f�lm seçeb�l�rs�n�z.
Vurgu f�lm oluştururken kamera ve akıllı telefon W�-F� bağlantısını kesersen�z, kamera f�lm oluşturmaya devam
eder.
Vurgu f�lm�n� oluşturmayı sonlandırmak �ç�n kameranın REC/ENTER düğmes�ne basın.

İpucu

F�lm uzunluğu, BGM* ve ses karışımı değ�ş�kl�ğ� yapmak �ç�n “Ayarlar” menüsünü kullanın.

4

Bu ayar yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılab�l�r.*

Vurgu f�lm�n� oluşturduktan sonra akıllı telefonunuzda “Kopya” �şlem�n� uygulayab�l�rs�n�z.5
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Not
PlayMemor�es Mob�le yazılımını önceden en son ürün yazılımı sürümüne güncelley�n.

Oluşturulmuş olan vurgu f�lm� b�ç�m� MP4 olur.

Aşağıdak� �çer�kler vurgu f�lm�yle uyumlu değ�ld�r.
XAVC S 4K (FDR-X3000)
XAVC S HD 24p
Yüksek hızlı kayıt

Uygulamanın çalışma yöntemler� ve ekranları gelecekte önceden b�ld�r�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

Aşağıdak� web s�tes�nde “PlayMemor�es Mob�le” hakkında daha fazla ayrıntı göreb�l�rs�n�z. 
(http://www.sony.net/pmm/)

Bu üründe önceden yüklenm�ş olan arka plan müz�ğ� �ç�n Sony �le l�sans verenler arasında resm� b�r sözleşme yapılmıştır. Söz
konusu arkaplan müz�ğ�n� �çeren f�lmler�n özel olarak kullanılmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına veya herkese açık b�r şek�lde
�let�lmes�ne, yalnızca söz konusu f�lmler kar amacı gütmed�ğ� ve f�lmler�n sunulduğu k�ş�lerden h�çb�r bedel alınmadığı takd�rde �z�n
ver�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

İpucu
Kopyalanmış olan vurgu f�lm�n� oynatmak �ç�n akıllı telefonun f�lm oynatıcı uygulamasını kullanın.
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BGM’y� aktarma

Kamera vurgu f�lm� oynatırken arka plan müz�ğ� olarak kullanab�leceğ�n�z sek�z şarkıyı varsayılan olarak �çer�r. 
Kamerayı Act�on Cam Mov�e Creator’ı kullanarak b�lg�sayarınıza bağlarken kameranın arka plan müz�ğ�n�
b�lg�sayarınızdan müz�kle değ�şt�reb�l�rs�n�z. 
Act�on Cam Mov�e Creator’ı önceden b�lg�sayarınıza yükley�n.

BGM’n�n ön�zlemes� �ç�n
Kamerada önceden yüklenm�ş olan arka plan müz�ğ�n�n nasıl ön�zleneb�leceğ�n� öğrenmek �ç�n aşağıdak� web s�tes�ne
bakın.  
http://gu�de.d-�mag�ng.sony.co.jp/mt_bgm/�ndex.html

 
Tüm BGM’y� s�lmek �ç�n
1. MENU düğmes�ne basın.
2. UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Arka plan müz�ğ�) - 
(b�ç�m) seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.
S�lme �şlem sona erd�ğ�nde  görünür.

İpucu
Kamera �le Act�on Cam Mov�e Creator bağlanamıyorsa, “Tüm BGM’y� s�lmek �ç�n” bölümündek� prosedürü gerçekleşt�r�n.

Not
Bu ayar yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılab�l�r.

Bu üründe önceden yüklenm�ş olan arka plan müz�ğ� �ç�n Sony �le l�sans verenler arasında resm� b�r sözleşme yapılmıştır. Söz
konusu arkaplan müz�ğ�n� �çeren f�lmler�n özel olarak kullanılmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına veya herkese açık b�r şek�lde
�let�lmes�ne, yalnızca söz konusu f�lmler kar amacı gütmed�ğ� ve f�lmler�n sunulduğu k�ş�lerden h�çb�r bedel alınmadığı takd�rde �z�n
ver�l�r.

İlg�l� Konu
Vurgu f�lm oluşturma
Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (Arka plan müz�ğ�) - 
seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Kamerayı b�lg�sayara ürünle b�rl�kte ver�len m�kro USB kablosuyla bağlayın.

Act�on Cam Mov�e Creator’ın Mus�c Transfer �şlem� otomat�k olarak başlatılır.

3

BGM’y� değ�şt�rmek �ç�n Act�on Cam Mov�e Creator’ın Mus�c Transfer �şlev�n� kullanın.4
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Canlı Akış

Kameraya yayın yapab�len W�-F� yönlend�r�c� veya akıllı telefon kullanarak Ustream (halen IBM Cloud V�deo) g�b� v�deo
paylaşım s�teler�yle f�lmler�n canlı akışını yapab�l�rs�n�z.

Aşağıdak� ayarlar, canlı akış �ç�n yapılandırılmalıdır.
Kameranın canlı akış ayarlarında aşağıdak� yayın ayarlarını yapın:

Ustream’e kullanıcı kaydı (halen IBM Cloud V�deo)
Akıllı telefon (İnternet paylaşımı yapab�len) veya W�-F� ağ ortamı

İlg�l� Konu
Canlı Akış �ç�n Hazırlanma
Canlı Akış Gerçekleşt�rme
Kısıtlamalar

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

W�-F�1.
3G/LTE2.
İnternet paylaşımı modu3.
Ustream (halen IBM Cloud V�deo)4.
Görüntüley�c�ler5.
Görüntüleyenlerden yorumlar6.

Akıllı telefon İnternet paylaşım ayarları veya W�-F� ağ ayarları hakkında daha fazla b�lg� �ç�n akıllı telefon veya ağ h�zmet�yle b�rl�kte ver�len
kullanma kılavuzlarına bakın. Ağ ortamı hakkında daha fazla ayrıntı �ç�n ağ h�zmet sağlayıcınıza başvurun. 
Canlı Akış özell�ğ� bölgen�zdek� Üçüncü Şahıs İnternet Sağlayıcısı h�zmet ve şartlara bağlıdır. Bu özell�k, bölgen�z�n gen�ş bant ve �nternet h�zmet
kısıtlamalarına bağlı olarak mevcut olmayab�l�r.

*
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Canlı Akış �ç�n Hazırlanma

Camera Sett�ngs for L�ve Stream�ng �le ayarlayab�lecekler�n�z
Ağ ayarları
Kameranızın bağlandığı W�-F� ağını ayarlayab�l�rs�n�z.
Ağ SSID, parola, güvenl�k modu
Canlı akış ayarları
Akış yöntem�n� ayarlayab�l�rs�n�z.
Canlı akış s�tes�, kanal, görüntü kal�tes� ve canlı akış s�tes�n�n kaydetme ayarları
Canlı akış v�deosunun başlığı ve açıklaması
Ustream (halen IBM Cloud V�deo) hakkında
Ustream (halen IBM Cloud V�deo), kameranın Canlı Akış fonks�yonuyla v�deo akışı yapab�leceğ�n�z ve v�deoları
görüntüleyeb�leceğ�n�z v�deo paylaşım s�tes�d�r. Ustream (halen IBM Cloud V�deo) �le �lg�l� ayrıntılar �ç�n aşağıdak� s�teye
bakın.
https://v�deo.�bm.com/

Not
K�ş�sel b�lg�ler�n�z (SNS’de oturum açılırken gereken b�lg�ler) kamerada ayarlıdır.
Kamerayı atarken veya başkasına ver�rken, MENU düğmes�ne basın, ardından UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak 

 (Kamera Ayarları) -  (Ayarların sıfırlanması) - seç�m�n� yapın ve ayarları s�l�n.

İlg�l� Konu
Canlı Akış

Canlı akışa başlamadan önce, Ustream (halen IBM Cloud V�deo) hesabı oluşturun ve b�lg�sayara özel “Act�on Cam
Mov�e Creator” uygulamasını yükley�n.
“Act�on Cam Mov�e Creator”ı aşağıdak� web s�tes�nden �nd�r�n.
http://www.sony.net/acmc/

1.

Kamerayı b�lg�sayarınıza ürünle b�rl�kte ver�len m�kro USB kablosuyla bağlayın.2.
Ağ ayarlarını yapılandırın, v�deo dağıtım s�tes�ne kayıt olun ve Act�on Cam Mov�e Creator’ın kamera ayarlarının
“Camera Sett�ngs for L�ve Stream�ng” kısmındak� SNS ayarlarını yapılandırın.
Act�on Cam Mov�e Creator uygulamasının nasıl çalıştırılacağı hakkında b�lg� �ç�n şu web s�tes�ne bakın.
http://www.sony.net/gu�de/nst/

3.
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Canlı Akış Gerçekleşt�rme
Kısıtlamalar
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Canlı Akış Gerçekleşt�rme

Hazırlık tamamlandıktan sonra Canlı Akış başlatab�l�rs�n�z. İlk kez Canlı Akış yaparken, canlı akışı b�r b�lg�sayarla
ayarladıktan sonra önceden hazırlanmış b�r ortamda prova etmen�z öner�l�r.

İpucu
 ON olarak ayarlandığında, zaman kodu ve kullanıcı b�t v�deo akışına eklenecekt�r. (FDR-X3000)

Canlı Akış sırasında ekran

Ağ dağıtım s�tes�ne bağlanmaya hazırlanıyor

1 İzley�c� vardır. Görüntülenen sayı görüntüley�c�lerd�r.
2 Akış başlar

Not
Kameranızda Canlı Akışın başlamasıyla v�deo akış s�tes�nde v�deo akışının başlaması arasında 10-20 san�yel�k b�r gec�kme
olab�l�r.

Canlı yayın yapılan f�lmler� kameranın hafıza kartına kaydedeb�l�rs�n�z. Hafıza kartı zaten takılıyken f�lmler yayınla aynı anda
kayded�l�r*.

MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  * (çek�m modu) -  (Canlı yayın modu) seç�m�n�
yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Seç�l� olan çek�m modunun s�mges� görüntülen�r.*

Canlı akışı başlatmak �ç�n REC/ENTER düğmes�ne basın.

Kameranın üstündek� REC lambası mav� yanar.

3
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Hafıza kartının kapas�tes� dolduğunda yayın durdurulmadan yalnızca f�lm kaydı durdurulur. H�çb�r hafıza kartı takılı değ�lken
yalnızca f�lm yayını gerçekleşt�r�leb�l�r.

 
Canlı Akış sırasında REC/LIVE lambası gösterges�
Canlı Akış modunu seçersen�z, kamerada REC/LIVE lambasıyla Canlı Akış �ç�n akış durumunu göreb�l�rs�n�z.

1: REC/LIVE lambası
 KAPALI: Yayından önce
 Mav� yanar: Yayınlanıyor
 Mav� yanıp söner: Yayınlanıyor(İzley�c� vardır)
 Kırmızı yanıp söner: Yayın hatası

Canlı yayını durdurmak �ç�n
REC/ENTER düğmes�ne tekrar basın.

İlg�l� Konu
Zaman kodu/kullanıcı b�t� (FDR-X3000)
Canlı Akış �ç�n Hazırlanma
Kısıtlamalar

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Aynı anda kayded�lm�ş olan f�lmler, MP4/HQ modunda �şlen�r.*
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Kısıtlamalar

Canlı akış kullanım kısıtlamasına �l�şk�n b�ld�r�m.

Ustream (halen IBM Cloud V�deo) kısıtlamaları
Ustream’de (halen IBM Cloud V�deo) v�deo akışına �l�şk�n bazı kısıtlamalar vardır. Ayrıntılar �ç�n Ustream (halen IBM
Cloud V�deo) s�tes�ne bakın.

Canlı Akış sırasında GPS ve W�-F� fonks�yonları
GPS fonks�yonu Canlı Akış sırasında otomat�k olarak devre dışı bırakılır (FDR-X3000/HDR-AS300).
Canlı Akış sırasında akıllı telefon veya Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası �le res�mler� görüntüleyemezs�n�z.

Ağ bağlantısı
Canlı v�deo akışı �ç�n İnternet paylaşımı yapab�len b�r akıllı telefon veya W�-F� yönlend�r�c� kullanın. Ancak, tüm akıllı
telefonlarla veya W�-F� yönlend�r�c�lerle düzgün b�r şek�lde çalışacağı garant� ed�lmez. Genel kablosuz LAN’lar, Canlı
Akış �ç�n bağlantı olarak kullanılamaz.

B�rden fazla kamera �le aynı anda Canlı Akış
B�rden fazla kamerada aynı hesabı kullanarak v�deoların canlı akışını aynı anda yapamazsınız. Başka b�r hesap
kullanarak bağlanmanız gerek�r.

Kablosuz bağlantı koşullarının etk�ler�
Akıllı telefonun İnternet paylaşımı fonks�yonu veya W�-F� yönlend�r�c� kullanılarak bağlantı kurulduğunda, görüntüler
ve sesler kes�nt�ye uğrayab�l�r veya �let�ş�m kablosuz �let�ş�m koşulları neden�yle kes�leb�l�r.

Canlı Akış �ç�n Bağlantı
Canlı Akış �ç�n kullanab�leceğ�n�z �let�ş�m süres�, akıllı telefonunuzun veya W�-F� yönlend�r�c�n�n sözleşmes�ne göre
sınırlıdır. Önceden onaylayın.

Sürekl� canlı akış süres�
Kamera kullanılarak sürekl� Canlı Akış yaklaşık 13 saatle sınırlıdır.

Ağ bağlantılarının kısıtlamaları
Bazı ülkelerde veya bölgelerde, Canlı Akış s�teler�ne bağlanamazsınız. Bu fonks�yonu o ülken�n veya bölgen�n
yasalarına göre kullanın.

İlg�l� Konu
Canlı Akış Gerçekleşt�rme
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Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleme

PlayMemor�es Mob�le uygulamasını akıllı telefonunuza yükley�n. Akıllı telefonunuzda yüklüyse en son PlayMemor�es
Mob�le sürümüne güncelley�n.
PlayMemor�es Mob�le fonks�yonları hakkında en yen� b�lg�ler �ç�n aşağıdak� web s�tes�ne g�d�n.
http://www.sony.net/pmm/

Google Play �çer�s�nde PlayMemor�es Mob�le aratın ve yükley�n.

App Store �çer�s�nde PlayMemor�es Mob�le aratın ve yükley�n.

Parola kaybed�ld�yse
1. Kamerayı b�lg�sayara m�kro USB kablosuyla (ürünle ver�l�r) bağlayın.
2. Kamerayı açın.
3. B�lg�sayarınızda [Hesapla]- [PMHOME] - [INFO] - [WIFI_INF.TXT] öğes�n� görüntüley�n ve ardından kullanıcı k�ml�ğ�n�
ve parolayı kontrol ed�n.

Not
Google play ülke ve bölgeye göre desteklenmeyeb�l�r. Bu durumda İnternet’te “PlayMemor�es Mob�le” araması yaptıktan sonra
yükley�n.

Tek dokunuşlu fonks�yonları (NFC) kullanmak �ç�n NFC etk�n olan b�r akıllı telefon veya tablet gerekl�d�r (FDR-X3000/HDR-
AS300).

Burada açıklanan W�-F� ve Bluetooth fonks�yonlarının tüm akıllı telefon ve tabletlerle çalışması garant� ed�lmez.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Örnek akıllı telefon ekran görünümü

 : W�-F� uzaktan kumanda fonks�yonunun özell�kler�
Kayıttan önce ve kayıt sırasında görünüm alanını kontrol etmek �ç�n
Kayıt sırasında görüntüler� �zlemek �ç�n

 : Çeş�tl� ayarlar
 : Çek�m modu ayarları

 [F�lm modu]
 [Fotoğraf modu]

 [Hızlandırılmış yakalama modu]
 [Döngülü kayıt modu]

 : Kaydı başlatma/durdurma

Not
Uçak modu ON olarak ayarlandığında, W�-F� ve Bluetooth fonks�yonları kullanılamaz.

Akıllı telefonların yerel elektron�k paraz�t�ne ve akıllı telefonun özell�kler�ne göre canlı görüntüler düzgün görüntülenmeyeb�l�r.

İlg�l� Konu
Uçak modu

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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NFC Etk�n Olan Andro�d Akıllı Telefona Bağlanmak �ç�n Tek Dokunuşlu İşlevler�
Kullanma (FDR-X3000/HDR-AS300)

Bağlanmadan önce akıllı telefonunuza kurulacak bağlantı �ç�n hazırlık yapın.

NFC hakkında
NFC, mob�l telefonlar ve IC et�ketler� g�b� çeş�tl� c�hazlar arasında kısa mesafel� kablosuz �let�ş�m �ç�n kullanılan b�r
teknoloj�d�r. Ver� �let�ş�m�, bel�rl� b�r noktada c�hazlarda b�rl�kte dokunularak gerçekleşt�r�l�r.
NFC (Yakın Alan İlet�ş�m�) kısa mesafel� kablosuz �let�ş�m teknoloj�s�n�n uluslararası b�r standardıdır.

Not
Uçak modu ON olarak ayarlandığında, W�-F� ve Bluetooth fonks�yonları kullanılamaz.

Akıllı telefonların yerel elektron�k paraz�t�ne ve akıllı telefonun özell�kler�ne göre canlı görüntüler düzgün görüntülenmeyeb�l�r.

Bağlı c�hazla b�rden çok kamera çalıştırılırken, NFC Tek Dokunuşlu �şlev� kullanılamaz.

İlg�l� Konu
Uçak modu
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma
Akıllı telefonu QR Code �le (Andro�d c�hazı) W�-F�’a bağlama

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kameranın W�-F� bağlantı ayarı öğes�n� ON olarak ayarlayın.1

Akıllı telefondak�  (N �şaret�) �şaret�ne ve kameradak�  (N �şaret�) �şaret�ne dokunun.

Öncel�kle akıllı telefonun uyku ve ekran k�l�d� �şlev�n� �ptal ed�n.
PlayMemor�es Mob�le başlayana kadar kıpırdatmadan dokunmaya devam ed�n (1-2 san�ye).
Akıllı telefonun  (N İşaret�) �şaret�ne ve kameranın  (N İşaret�) �şaret�ne dokunun. Akıllı telefonda ( N
İşaret�) yoksa, dokunma alanı �ç�n akıllı telefonun yönerge kılavuzuna bakın.
Kamera ve akıllı telefon NFC �le bağlanamazsa, “Akıllı telefonu QR Code �le (Andro�d c�hazı) W�-F�’a bağlama
bölümüne bakın ve bağlayın.

2
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Akıllı telefonu QR Code �le (Andro�d c�hazı) W�-F�’a bağlama

Bağlanmadan önce akıllı telefonunuza kurulacak bağlantı �ç�n hazırlık yapın.

Kameradak� MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F� bağlantı ayarı) - 
 seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Çek�m modunu seç�n ( / / / ).3

Akıllı telefonda PlayMemor�es Mob�le başlatın.4

PlayMemor�es Mob�le üzer�nde [Kameranın QR Code'unu Taratın] seç�m�n� yapın.5

[OK] seç�m�n� yapın (B�r mesaj görüntülend�ğ�nde tekrar [OK] seç�m�n� yapın.)6
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Not
Uçak modu ON olarak ayarlandığında, W�-F� fonks�yonu kullanılamaz.

Akıllı telefonların yerel elektron�k paraz�t�ne ve akıllı telefonun özell�kler�ne göre canlı görüntüler düzgün görüntülenmeyeb�l�r.

Bağlı c�hazla b�rden çok kamera çalıştırırken b�r akıllı telefonu QR Code �le W�-F� bağlantıya bağlayamazsınız.

İlg�l� Konu
Uçak modu
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı QR Code’y� taratın.7

Akıllı telefonda [Kameraya bağlanılsın mı?] görüntülend�ğ�nde, [OK] seç�m�n� yapın.8
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B�r akıllı telefonda QR Code (�Phone/�Pad) �le W�-F� ayarını yapma

Bağlanmadan önce akıllı telefonunuza kurulacak bağlantı �ç�n hazırlık yapın.

Kameradak� MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F� bağlantı ayarı) - 
 seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Çek�m modunu seç�n ( / / / ).3

Akıllı telefonda PlayMemor�es Mob�le başlatın.4

PlayMemor�es Mob�le üzer�nde [Kameranın QR Code'unu Taratın] seç�m�n� yapın.5

[OK] seç�m�n� yapın (B�r mesaj görüntülend�ğ�nde tekrar [OK] seç�m�n� yapın.)6
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Kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı QR Code’y� taratın.7

Ekrandak� yönergeye göre, prof�l�n (ayar b�lg�s�) yüklemes�n� tamamlayın.

Ş�fre �sten�rse, �Phone/�Pad ş�fres�n� g�r�n.

8

Ana ekranda, [Ayarlar] - [W�-F�] seç�m�n� yapın.9

121



Not
Uçak modu ON olarak ayarlandığında, W�-F� fonks�yonu kullanılamaz.

Akıllı telefonların yerel elektron�k paraz�t�ne ve akıllı telefonun özell�kler�ne göre canlı görüntüler düzgün görüntülenmeyeb�l�r.

Bağlı c�hazla b�rden çok kamera çalıştırırken, b�r akıllı telefonda QR Code �le W�-F� bağlantı ayarlayamazsınız.

İlg�l� Konu
Uçak modu
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma

Kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı SSID’y� seç�n.10

Ana ekrana dönün, ardından PlayMemor�es Mob�le öğes�n� başlatın.11
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K�ml�k/parola (Andro�d c�haz) kullanarak b�r akıllı telefona bağlanma

Bağlanmadan önce akıllı telefonunuza kurulacak bağlantı �ç�n hazırlık yapın.

Kameradak� MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F� bağlantı ayarı) - 
 seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Çek�m modunu seç�n ( / / / ).3

Akıllı telefonda PlayMemor�es Mob�le başlatın.4

Kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı SSID’y� seç�n.5

Kamera p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı olan parolayı g�r�n (yalnızca �lk defada).6
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Not
Uçak modu ON olarak ayarlandığında, W�-F� fonks�yonu kullanılamaz.

Akıllı telefonların yerel elektron�k paraz�t�ne ve akıllı telefonun özell�kler�ne göre canlı görüntüler düzgün görüntülenmeyeb�l�r.

İlg�l� Konu
Uçak modu
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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K�ml�k/parola kullanarak b�r akıllı telefona bağlanma (�Phone/�Pad)

Bağlanmadan önce akıllı telefonunuza kurulacak bağlantı �ç�n hazırlık yapın.

Kameradak� MENU düğmes�ne basın.1

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F� bağlantı ayarı) - 
 seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Çek�m modunu seç�n ( / / / ).3

Akıllı telefonun ana ekranında [Ayarlar] – [W�-F�] seç�m�n� yapın.4

Kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı SSID’y� seç�n.5

Kamera p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı olan parolayı g�r�n (yalnızca �lk defada).6

126



Not
Uçak modu ON olarak ayarlandığında, W�-F� fonks�yonu kullanılamaz.

Akıllı telefonların yerel elektron�k paraz�t�ne ve akıllı telefonun özell�kler�ne göre canlı görüntüler düzgün görüntülenmeyeb�l�r.

İlg�l� Konu
Uçak modu
Akıllı telefonunuza bağlanmak �ç�n hazırlanma
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Kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı SSID bağlantısını doğrulayın.7

Ana ekrana dönün, ardından PlayMemor�es Mob�le öğes�n� başlatın.8
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Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına tek b�r kamera bağlama (Tekl� bağlantı)

Bu bölümde, “RM-LVR3” Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’nın nasıl bağlanacağı anlatılmaktadır. Başka b�r Canlı
Görüntü Uzaktan Kumandası kullanıyorsanız �lg�l� uzaktan kumandanın Yardım Kılavuzu’na bakın.

Not
B�p OFF olarak ayarlandığında, bağlantı b�p ses� duyulmaz.

Bağlantı tamamlanmıyorsa, bunun neden� radyo dalgasının tıkanması olab�l�r. Yer�n� değ�şt�rerek bağlantıyı yen�den deney�n.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasını açın.

Detaylar �ç�n Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasının (RM-LVR3) Yardım Kılavuzu’ndak� “Uzaktan kumandayı W�-F�
�le tek b�r kameraya bağlama” kısmına bakın. 
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

1

Kameranın bağlantı modunu ayarlayın.

MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F�
bağlantı ayarı) -  seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası �le kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı
SSID’y� seç�n.

Bağlantı b�p ses� duyulur ve ekran panel�nde görüntülen�r.

3

UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  seç�m�n� yapın ve ardından REC/ENTER düğmes�ne
basın.

4
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Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına b�rden fazla kamerayı bağlama (Çoklu bağlantı)

Bu bölümde, “RM-LVR3” Canlı Görüntü Uzaktan Kumandası’nın nasıl bağlanacağı anlatılmaktadır. Başka b�r Canlı
Görüntü Uzaktan Kumandası kullanıyorsanız �lg�l� uzaktan kumandanın Yardım Kılavuzu’na bakın.

Not
B�p OFF olarak ayarlandığında, bağlantı b�p ses� duyulmaz.
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Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasını açın.

Detaylar �ç�n Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasının (RM-LVR3) Yardım Kılavuzu’ndak� “Uzaktan kumandayı W�-F�
�le b�rden fazla kameraya bağlama” kısmına bakın. 
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

1

Kamerayı ayarlayın.

Kamerayı Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına �lk kez bağladığınızda
MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F�
bağlantı ayarı) -  (çoklu bağlantı) -  seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.  
Bağlantı b�p ses� duyulduğunda ve ekran panel�nde  görüntülend�ğ�nde, Canlı Görüntü Uzaktan
Kumandasını kullanarak kamerayı kayded�n.  
Bağlantı tamamlandığında kameranın ekran panel�nde  görünür. REC/ENTER düğmes�ne basın.

Kamerayı Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına �k�nc� kez bağladığınızda
MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F�
bağlantı ayarı) -  (çoklu bağlantı) -  seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

B�rden fazla kamera bağlamaya devam edeceksen�z, 2. adımdan devam ed�n.3
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Handycam’e tek b�r kamera bağlama (Tekl� bağlantı)

Kamerayı, çoklu kamera kontrolü fonks�yonunu destekleyen b�r Handycam kullanarak çalıştırab�l�rs�n�z.

Not
B�p OFF olarak ayarlandığında, bağlantı b�p ses� duyulmaz.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Handycam’yı açın.

Detaylar �ç�n Handycam’�n Yardım Kılavuzu’ndak� “Bu ürünü Çoklu Kamera Kontrolü �le (Tekl� Bağlantı) b�r
kameraya bağlama” kısmına bakın. 
Örneğ�n: FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55’nın Yardım Kılavuzu  
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

1

Kameranın bağlantı modunu ayarlayın.

MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F�
bağlantı ayarı) -  seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

Handycam �le kameranın p�l kapağının arkasına yapışık et�ket üzer�nde yazılı SSID’y� seç�n.

Bağlantı b�p ses� duyulur ve ekran panel�nde görüntülen�r.

3

REC/ENTER düğmes�ne basın.4
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Handycam’e b�rden fazla kamerayı bağlama (Çoklu bağlantı)

Kamerayı, çoklu kamera kontrolü fonks�yonunu destekleyen b�r Handycam kullanarak çalıştırab�l�rs�n�z.

Not
B�p OFF olarak ayarlandığında, bağlantı b�p ses� duyulmaz.
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Handycam’yı açın.

Detaylar �ç�n Handycam’�n Yardım Kılavuzu’ndak� “Bu ürünü Çoklu Kamera Kontrolü �le (Çoklu Bağlantı) b�rden
fazla kameraya bağlama” kısmına bakın. 
Örneğ�n: FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55’nın Yardım Kılavuzu  
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

1

Kameranın bağlantı modunu ayarlayın.

Kamerayı Handycam’e �lk kez bağladığınızda
MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F�
bağlantı ayarı) -  (çoklu bağlantı) -  seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.  
Bağlantı b�p ses� duyulduğunda ve ekran panel�nde  görüntülend�ğ�nde, Handycam kullanarak kamerayı
kayded�n. Bağlantı tamamlandığında kameranın ekran panel�nde  

görünür.

Kamerayı Handycam’e �k�nc� kez bağladığınızda
MENU düğmes�ne basın, UP düğmes�ne veya DOWN düğmes�ne basarak  (Kamera Ayarları) -  (W�-F�
bağlantı ayarı) -  (çoklu bağlantı) -  seç�m�n� yapın ve REC/ENTER düğmes�ne basın.

2

B�rden fazla kamera bağlamaya devam edeceksen�z, 2. adımdan devam ed�n.3

131

http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/


Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�

Act�on Cam Mov�e CreatorTM �le f�lmler� b�lg�sayarınıza aktarıp ve görüntüler� düzenley�p çeş�tl� şek�llerde kullanab�l�rs�n�z.

Yazılımı yüklemek �ç�n aşağıdak� URL’y� z�yaret ed�n.
http://www.sony.net/acmc/
F�lmler� �çe aktarab�len ve düzenleyeb�len Act�on Cam Mov�e Creator �le bunları oynatab�len ve PlayMemor�es Home aynı
anda yüklenecekt�r.

Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�
F�lmler� ve fotoğrafları �çe aktarma
F�lmler� düzenleme (FDR-X3000/HDR-AS300 f�lmler �ç�n �zleme b�lg�ler� ve hareket hızı görüntülen�r)

Kullanışlı PlayMemor�es Home �şlevler�
F�lmler� ve fotoğrafları oynatma

Not
F�lmler� b�lg�sayarınıza aktardığınızda, Act�on Cam Mov�e Creator’ı kullanın. Başka b�r yöntem� kullanarak �çe aktarırsanız GPS
b�lg�ler�, FDR-X3000/HDR-AS300 kaynağından �çe aktarılmaz.

Kamerayı b�lg�sayarınıza bağlarken m�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r) kullanın.

İlg�l� Konu
Act�on Cam Mov�e Creator’ı b�lg�sayarınıza yükleme

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Act�on Cam Mov�e Creator’ı b�lg�sayarınıza yükleme

Act�on Cam Mov�e Creator’ı b�lg�sayarınıza yükley�n. Aşağıdak� adımları �zley�n.

Not
B�lg�sayar ekranında kameranın çalıştırıldığı veya kameraya er�ş�ld�ğ� göster�ld�ğ�nde m�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r)
kameradan çıkartmayın. Ver� bozulmasına yol açab�l�rs�n�z.

B�lg�sayarı kameradan çıkarmak �ç�n görev teps�s�nde  öğes�n� tıklatın, ardından  öğes�n� (Kaldırma s�mges�) tıklatın. W�ndows
V�sta kullanıyorsanız görev teps�s�nde  öğes�n� tıklatın.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

B�lg�sayarı açın.

Yönet�c� olarak oturum açın.
Yazılımı yüklemeden önce b�lg�sayarda çalışan tüm uygulamaları kapatın.

1

B�lg�sayardan İnternet tarayıcısıyla aşağıdak� URL’y� z�yaret ed�n ve Act�on Cam Mov�e Creator’ı yükley�n.

http://www.sony.net/acmc/
Yükleme tamamlandığında, Act�on Cam Mov�e Creator başlatılır.

2

Kamerayı b�lg�sayara ürünle b�rl�kte ver�len m�kro USB kablosuyla bağlayın.

Act�on Cam Mov�e Creator’a yen� özell�kler eklenm�ş olab�l�r. Act�on Cam Mov�e Creator b�lg�sayarınızda zaten
yüklü olsa b�le, kamerayı b�lg�sayarınıza bağlayın.

3
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Kullanışlı Act�on Cam App �şlev�

Akıllı telefon/tablet �ç�n Act�on Cam App �le, akıllı telefonunuzla çek�len f�lm� yakalayab�l�r ve tek b�r �şlemle f�lm�
düzenleyeb�l�rs�n�z.
Çoklu görünüm ve değ�şken hızı oynatma g�b� efektler ekleyeb�l�r, zaman atlamalı f�lmler de oluşturab�l�rs�n�z.

Act�on Cam App fonks�yonları hakkında en yen� b�lg�ler �ç�n aşağıdak� web s�tes�ne bakın.
http://www.sony.net/acap/

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Act�on Cam App yükleme

Akıllı telefonunuzla/tablet�n�zle uyumlu Act�on Cam App uygulamasını yükley�n.
Act�on Cam App hakkında en son b�lg�ler ve �şlev b�lg�ler� �ç�n aşağıdak� web s�tes�ne bakın.
http://www.sony.net/acap/
  
Google play �çer�s�nde Act�on Cam App aratın ve yükley�n.

  

Google play ülke ve bölgeye göre desteklenmeyeb�l�r.
  
App Store �çer�s�nde Act�on Cam App aratın ve yükley�n.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Ürünle ver�len p�l �ç�n tahm�n� kayıt ve oynatma süres�

Tamamen şarj ed�lm�ş b�r p�l kullandığınızda tahm�n� süre.

Kayıt süres�

FDR-X3000
Görüntü kal�tes�: 4K 30p
Sürekl� kayıt süres�: 50 dak�ka (60 dak�ka)
T�p�k kayıt süres�: 40 dak�ka (45 dak�ka)

Görüntü kal�tes�: HQ
Sürekl� kayıt süres�: 125 dak�ka (135 dak�ka)
T�p�k kayıt süres�: 80 dak�ka (85 dak�ka)

HDR-AS300
Görüntü kal�tes�: HQ
Sürekl� kayıt süres�: 125 dak�ka (135 dak�ka)
T�p�k kayıt süres�: 80 dak�ka (85 dak�ka)

HDR-AS50
Görüntü kal�tes�: HQ
Sürekl� kayıt süres�: 165 dak�ka (195 dak�ka)
T�p�k kayıt süres�: 110 dak�ka (130 dak�ka)

Oynatma süres�

FDR-X3000
Görüntü kal�tes� 4K 30p: 90 dak�ka (100 dak�ka)
Görüntü kal�tes� HQ: 170 dak�ka (195 dak�ka)

HDR-AS300
Görüntü kal�tes� HQ: 170 dak�ka (195 dak�ka)

Tamamen şarj ed�lm�ş p�l kullanarak ölçülmüş süre
( ), W�-F� uzaktan kumanda kapalı olarak ayarlandığında kayıt süres�n� ve kamera b�r HDMI kablo (ayrı olarak satılır)
aracılığıyla b�r TV’ye bağlandığında oynatma süres�n� �fade eder.
Kayıt koşullarına göre kayıt süres� kısalab�l�r.
W�-F� veya GPS ayarını * OFF olarak ayarladığınızda kayıt süres� uzayab�l�r.

4K f�lm çekme ve W�-F� ağına bağlanma çok fazla elektr�k gücü gerekt�r�r, bu yüzden kameranın aşırı ısınmasına
neden olab�l�r. Aşırı ısınma durumunda, kamerayı korumak �ç�n güç otomat�k kapanır.
Kamerayı b�r süre kapattıktan sonra b�r f�lm çekmeye başladığınızda, aşağıda göster�len sürekl� f�lm çek�m süres�
(çek�m�n başlangıcından b�t�ş�ne süre) kullanılab�l�r. Özell�kle çok sıcak ortamlarda 4K f�lm çekerken, kayıt süres� kısa
olab�l�r.
 
Sürekl� f�lm çekme süres� (*1)

GPS, yalnızca FDR-X3000/HDR-AS300 �ç�nd�r*

W�-F�
bağlantı

Canlı Görüntü Uzaktan
Kumandasına/akıllı telefona bağlantı

F�lm b�ç�m�
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Sürekl� f�lm çek�m süres� dosya b�ç�m�ne, görüntü kal�tes� ayarına, W�-F� ağ ortamına ve kameranızın kaydetmeden
önce nasıl kullanıldığına göre değ�ş�r. Kompoz�syonu kamera açık şek�lde tekrar tekrar kontrol ett�ğ�n�zde, aşırı
ısınma oluşacaktır ve kayded�leb�l�r süre kısalacaktır.

 ekranda görüntülen�rken, f�lm çek�m�n� durdurun.
F�lm çek�m� aşırı ısınma neden�yle durduğunda, b�r süre soğuması �ç�n kamerayı kapalı bırakın. Kamera sıcaklığı
düştükten sonra çek�me başlayab�l�rs�n�z.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

ayarı
FDR-X3000 HDR-

AS300 HDR-AS50

XAVC S 4K 
2160
30p/25p
60M

MP4 
1080
30p/25p
HQ

MP4 
1080
30p/25p
HQ

MP4 
1080
30p/25p
HQ

W�-F�
bağlantı

ayarı

Canlı Görüntü Uzaktan
Kumandasına/akıllı telefona bağlantı

F�lm b�ç�m�

FDR-X3000 HDR-
AS300 HDR-AS50

XAVC S 4K 
2160
30p/25p
60M

MP4 
1080
30p/25p
HQ

MP4 
1080
30p/25p
HQ

MP4 
1080
30p/25p
HQ

ON

Bağlandı
Yakl. 25
dak�ka (*2)

Yakl. 115
dak�ka

Yakl. 115
dak�ka

Yakl. 150
dak�ka

Bağlantı Kes�ld� Yakl. 50
dak�ka

Yakl. 125
dak�ka

Yakl. 125
dak�ka

Yakl. 165
dak�ka

OFF - Yakl. 60
dak�ka

Yakl. 135
dak�ka

Yakl. 135
dak�ka

Yakl. 195
dak�ka

25°C sıcaklıkta (Su Altı Yuvası olmadan) tam şarjlı p�l kullanılarak ölçülen süre.*1
P�l yıpranmamış olsa b�le kamera aşırı ısındığında otomat�k kapanır.  (Çek�m sırasında mon�tör otomat�k kapalı) öğes�n� Canlı
Görüntü Uzaktan Kumandasından (RM-LVR3) seçt�ysen�z ve uzaktan kumandayı b�r süre çalıştırmazsanız, kameranın W�-F� �şlev� p�l
tüket�m�n� azaltmak �ç�n otomat�k olarak OFF olur (Bluetooth hala bağlıdır.)

*2
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F�lmler�n tahm�n� kayıt süres�

Aşağıda bu fotoğraf mak�nes�yle b�ç�mlend�r�lm�ş b�r bellek kartı kullanılarak yaklaşık toplam kayıt süreler�
göster�lmekted�r.  
Değerler çek�m koşullarına ve kullanılan bellek kartının türüne göre değ�şeb�l�r.

XAVC S

MP4

B�t
oranı

Hafıza
kartı

F�lm b�ç�m� (Döngülü kayıt süres�)
olarak ayarlandığında

XAVC S 4K
(FDR-X3000)

XAVC S HD
(FDR-X3000)

XAVC S HD (HDR-
AS300/HDR-AS50)

FDR-
X3000

HDR-AS300/HDR-
AS50

100
Mbps

64 GB 75 dak�ka 75 dak�ka - 45 dak�ka -

128
GB

155 dak�ka 155 dak�ka - 120 dak�ka -

60
Mbps

64 GB 125 dak�ka 125 dak�ka - 90 dak�ka -

128
GB

255 dak�ka 255 dak�ka - 225 dak�ka -

50
Mbps

64 GB - 155 dak�ka 155 dak�ka 105 dak�ka 105 dak�ka

128
GB

- 310 dak�ka 310 dak�ka 240 dak�ka 240 dak�ka

Görüntü
kal�tes�

Hafıza
kartı

F�lm b�ç�m� (Döngülü kayıt süres�) olarak
ayarlandığında

MP4 (FDR-
X3000/HDR-AS300)

MP4 (HDR-
AS50) FDR-X3000/HDR-AS300 HDR-AS50

PS

8 GB 35 dak�ka 35 dak�ka - -

16 GB 75 dak�ka 75 dak�ka 45 dak�ka 45 dak�ka

32 GB 155 dak�ka 155 dak�ka 120 dak�ka 120 dak�ka

64 GB 320 dak�ka 320 dak�ka 285 dak�ka 285 dak�ka

128 GB 640 dak�ka 640 dak�ka 600 dak�ka 600 dak�ka

HQ

8 GB 60 dak�ka 60 dak�ka 30 dak�ka 30 dak�ka

16 GB 120 dak�ka 120 dak�ka 90 dak�ka 90 dak�ka

32 GB 250 dak�ka 250 dak�ka 225 dak�ka 225 dak�ka

64 GB 505 dak�ka 505 dak�ka 480 dak�ka 480 dak�ka

128 GB 1.015 dak�ka 1.015 dak�ka 1.005 dak�ka 1.005 dak�ka
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Not
Kayded�leb�l�r süre kayıt koşullarına, nesneler�ne ve görüntü kal�tes� ayarına göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

Sürekl� f�lm çek�m süres� en fazla yaklaşık 13 saatt�r. 
Ancak, yüksek hızlı kayıtta “F�lm b�ç�m�” MP4 olarak ayarlandığında ve görüntü çerçeve hızı 240p/200p olduğunda, sürekl� f�lm
çekme süres� en fazla yaklaşık 4 saat 50 dak�kadır, yüksek hızlı kayıtta görüntü çerçeve hızı 120p/100p olduğunda, sürekl� f�lm
çekme süres� en fazla yaklaşık 9 saat 40 dak�kadır.

Göster�len süreler b�r Sony bellek kartı kullanılarak kayded�leb�len sürelerd�r.
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Görüntü
kal�tes�

Hafıza
kartı

F�lm b�ç�m� (Döngülü kayıt süres�) olarak
ayarlandığında

MP4 (FDR-
X3000/HDR-AS300)

MP4 (HDR-
AS50) FDR-X3000/HDR-AS300 HDR-AS50

STD

8 GB 155 dak�ka 155 dak�ka 30 dak�ka 30 dak�ka

16 GB 320 dak�ka 320 dak�ka 90 dak�ka 90 dak�ka

32 GB 655 dak�ka 655 dak�ka 225 dak�ka 225 dak�ka

64 GB 1.320 dak�ka 1.320 dak�ka 480 dak�ka 480 dak�ka

128 GB 2.650 dak�ka 2.650 dak�ka 1.005 dak�ka 1.005 dak�ka

HS120/HS100*

8 GB 35 dak�ka 35 dak�ka - -

16 GB 75 dak�ka 75 dak�ka 45 dak�ka 45 dak�ka

32 GB 155 dak�ka 155 dak�ka 120 dak�ka 120 dak�ka

64 GB 320 dak�ka 320 dak�ka 285 dak�ka 285 dak�ka

128 GB 640 dak�ka 640 dak�ka 600 dak�ka 600 dak�ka

HS240/HS200*

8 GB 35 dak�ka - - -

16 GB 75 dak�ka - 45 dak�ka -

32 GB 155 dak�ka - 120 dak�ka -

64 GB 320 dak�ka - 285 dak�ka -

128 GB 640 dak�ka - 600 dak�ka -

Çerçeve hızı, NTSC/PAL değ�ş�m�ne göre değ�şt�r�lecekt�r.*
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Tahm�n� kayded�leb�l�r fotoğraf sayısı

FDR-X3000/HDR-AS300

P�ksel sayısı: 8,3M (Hızlandırılmış yakalama) (16:9)
8 GB hafıza kartı kullanılırken: 2.500 görüntü
16 GB hafıza kartı kullanılırken: 5.000 görüntü
32 GB hafıza kartı kullanılırken: 10.000 görüntü
64 GB hafıza kartı kullanılırken: 20.000 görüntü
128 GB hafıza kartı kullanılırken: 40.000 görüntü

P�ksel sayısı: 12.0M (Fotoğraflar)
8 GB hafıza kartı kullanılırken: 1.250 görüntü
16 GB hafıza kartı kullanılırken: 2.500 görüntü
32 GB hafıza kartı kullanılırken: 5.000 görüntü
64 GB hafıza kartı kullanılırken: 9.900 görüntü
128 GB hafıza kartı kullanılırken: 20.000 görüntü

HDR-AS50

P�ksel sayısı: 8,3M (Hızlandırılmış yakalama) (16:9)
8 GB hafıza kartı kullanılırken: 2.500 görüntü
16 GB hafıza kartı kullanılırken: 5.000 görüntü
32 GB hafıza kartı kullanılırken: 10.000 görüntü
64 GB hafıza kartı kullanılırken: 20.000 görüntü
128 GB hafıza kartı kullanılırken: 40.000 görüntü

P�ksel sayısı: 11,9M (Fotoğraflar)
8 GB hafıza kartı kullanılırken: 1.250 görüntü
16 GB hafıza kartı kullanılırken: 2.500 görüntü
32 GB hafıza kartı kullanılırken: 5.100 görüntü
64 GB hafıza kartı kullanılırken: 10.000 görüntü
128 GB hafıza kartı kullanılırken: 20.000 görüntü
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P�l� şarj etme hakkında

Kamerayı �lk kez kullanmadan önce p�l� şarj ed�n.
P�l�, CHG (Şarj) lambası sönene dek 10°C - 30°C’l�k ortam sıcaklığında şarj etmen�z� öner�r�z. P�l bu aralık dışındak�
sıcaklıklarda etk�n b�ç�mde şarj olmayab�l�r.
CHG (Şarj) lambası, bu b�r�m aşağıdak� durumlarda şarj ed�l�rken yanıp söneb�l�r:
P�l doğru takılmadığında.
P�l hasarlı olduğunda.
P�l sıcaklığı yüksek veya düşük olduğunda.
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P�l�n etk�n kullanımı

P�l performansı düşük sıcaklığa sah�p ortamlarda düşer (10°C’den düşük). Bu nedenle soğuk ortamlarda p�l�n çalışma
süres� daha kısadır. Daha uzun p�l kullanımı sağlamak �ç�n şunları öner�r�z: P�l� ısıtmak �ç�n vücudunuza yakın b�r
cebe koyun ve çek�me başlamadan hemen önce kameraya takın.
Oynatma, �ler� sarma ve ger� sarma �şlemler�n� sık sık kullandığınızda p�l daha hızlı b�ter.
Kamerayı çalıştırmadığınız zamanlarda kamerayı kapatın. Çek�m bekleme modundayken p�l azalır.
Beklenen çek�m süres�nden �k� ya da üç kat uzunluk �ç�n yedek p�l bulundurmanızı ve gerçek çek�mden önce deneme
çek�m� yapmanızı öner�r�z.
P�l�n term�nal kısmı k�rl� olduğunda kamerayı açamayab�l�rs�n�z veya p�l etk�l� b�r şek�lde şarj olmayab�l�r. Bu durumda
p�l� tem�zlemek �ç�n tozları yumuşak b�r bezle haf�fçe s�l�n.
P�l� suya tutmayın. P�l suya dayanıklı değ�ld�r.
Güç kapatılsa b�le, p�l tüket�l�r. Depolama önces� p�l� çıkarın.
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Kalan p�l şarjı hakkında

Kalan şarj gösterges� yüksek olduğu halde p�l çok hızlı b�t�yorsa p�l� yen�den tamamen şarj ed�n. Kalan şarj gösterges�
doğru görüntülen�r. Aşağıdak� durumlarda doğru görüntülenmeyeb�l�r:

Kamerayı uzun b�r süre yüksek sıcaklıkta kullanma
Kamerayı tamamen şarj ed�lm�ş b�r p�lle bırakma
Yoğun b�r şek�lde kullanılmış b�r p�l� kullanma
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P�l�n depolanması

P�l�n fonks�yonunu devam ett�rmes� �ç�n p�l� depolama sırasında yılda en az b�r kere tamamen şarj ed�n ve kamerada
şarjını tamamen boşaltın. P�l� kameradan çıkarın ve ser�n, kuru b�r yerde depolayın.
Term�nal�n k�rlenmes�n�, kısa devre yapmasını, vb. önlemek amacıyla taşırken ve depolarken metal malzemelerden
uzak tutmak �ç�n plast�k b�r poşet kullanın.
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P�l ömrü hakkında

P�l ömrü sınırlıdır. Zaman �çer�s�nde ve sürekl� kullanımla p�l kapas�tes� azalır. Şarj �şlemler� arasında azalan şarj
m�ktarı öneml� ölçülere ulaştığında p�l�n değ�şt�r�lmes� gerekeb�l�r.
P�l ömrü p�l�n saklanma veya kullanım şekl�ne göre değ�ş�kl�k göster�r.
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P�l tüket�m�n� azaltmak �ç�n

Kameranın ayarı aşağıdak� g�b�yse p�l tüket�m�n�, kameranın başlangıç ayarlarında kullanıma oranla %20 �la %30
c�varında azaltab�l�rs�n�z.

W�-F� bağlantı ayarı: 
F�lm b�ç�m�: 
Görüntü kal�tes� ayarı: /
Lamba ayarı: 

Bekleme modunda çek�m yaparken kameranın gücünü sık sık kapatın. Böylece, kameranın p�l tüket�m�n� azaltab�l�rs�n�z.
 (Çek�m sırasında mon�tör otomat�k kapalı) öğes�n� Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasından (RM-LVR3)

seçt�ysen�z ve uzaktan kumandayı bel�rl� b�r süre çalıştırmazsanız, kameranın W�-F� �şlev� p�l tüket�m�n� azaltmak �ç�n
otomat�k olarak OFF olur (Bluetooth hala bağlıdır).
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Telev�zyon renk s�stemler� hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)

Kamera tarafından çek�len görüntüler� telev�zyonda görüntülemek �ç�n HDMI jakı ve m�kro HDMI kablosuna (ayrı olarak
satılır) b�r telev�zyona (veya mon�töre) �ht�yacınız vardır.
Kayıtları �zleyeceğ�n�z ülke ve bölgedek� telev�zyon s�stem�ne bağlı olarak, çek�mden önce NTSC/PAL ayarını
yaptığınızdan em�n olun.
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NTSC TV kullanılan ülkeler ve bölgeler

Barbados, Bermuda, Bol�vya, Kanada, Ş�l�, Kolomb�ya, Kosta R�ka, Küba, Dom�n�k, Ekvador, El Salvador, Guam,
Guatemala, Guyana, Ha�t�, Honduras, Japonya, Meks�ka, M�kronezya, Myanmar, N�karagua, Panama, Peru, F�l�p�nler,
Porto R�ko, Kore Cumhur�yet�, Sa�nt Luc�a, Samoa, Sur�nam, Tayvan, Tr�n�dad ve Tobago, Amer�ka B�rleş�k Devletler�,
Venezuela, vb.

İlg�l� Konu
NTSC/PAL değ�ş�m�
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PAL TV kullanılan ülkeler ve bölgeler

Avustralya, Avusturya, Arjant�n, Belç�ka, Bulgar�stan, Brez�lya, Ç�n, Hırvat�stan, Çek Cumhur�yet�, Dan�marka, F�nland�ya,
Fransa, Fransız G�nes�, Almanya, Yunan�stan, Hong Kong, Macar�stan, Endonezya, İran, Irak, İtalya, Kuveyt, Malezya,
Monako, Hollanda, Yen� Zelanda, Norveç, Paraguay, Polonya, Portek�z, Romanya, Rusya, S�ngapur, Slovakya, İspanya,
İsveç, İsv�çre, Tayland, Türk�ye, Ukrayna, İng�ltere, Uruguay, V�etnam, vb.

İlg�l� Konu
NTSC/PAL değ�ş�m�
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Dünya başkentler� �ç�n saat farklarının l�stes�

Dünya şeh�rler�n�n standart saatlerle zaman farkları (2016 �t�barıyla).

Şeh�r Saat farkı

L�zbon
GMT

Londra

Berl�n
+01:00

Par�s

Hels�nk�

+02:00Kah�re

İstanbul

Moskova
+03:00

Na�rob�

Tahran +03:30

Abu Dab�
+04:00

Bakü

Kabul +04:30

Karaç�
+05:00

İslamabad

Kolkata
+05:30

Yen� Delh�

Almatı
+06:00

Dakka

Yangon +06:30

Bangkok
+07:00

Cakarta

Hong Kong

+08:00S�ngapur

Pek�n

Tokyo
+09:00

Seul
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Şeh�r Saat farkı

Adela�de
+09:30

Darw�n

Melbourne
+10:00

S�dney

Yen� Kaledonya +11:00

F�j�
+12:00

Well�ngton

M�dway -11:00

Hawa�� -10:00

Alaska -09:00

San Franc�sco
-08:00

T�juana

Denver
-07:00

Ar�zona

Ch�cago
-06:00

Mex�co C�ty

New York
-05:00

Bogota

Sant�ago -04:00

St. John’s -03:30

Bras�l�a
-03:00

Montev�deo

Fernando de Noronha -02:00

Azorlar
-01:00

Yeş�l Burun Adaları
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Kamerayı aşağıdak� yerlerde kullanmayın/depolamayın

Aşırı derecede sıcak, soğuk ve neml� yerlerde
Güneşte park ed�lm�ş araba g�b� yerlerde kameranın gövdes� deformasyona uğrayab�l�r ve bu da bozulmalara yol
açab�l�r.

Doğrudan güneş ışığı altında veya b�r ısıtıcının yakınında olan yerler depolama �ç�n uygun değ�ld�r.
Kamera gövdes� renk değ�şt�reb�l�r veya deformasyona uğrayab�l�r ve bu da bozulmalara yol açab�l�r.

Güçlü t�treş�me maruz kalan b�r yerde
Güçlü manyet�k alanların yanında
Kumlu ve tozlu yerlerde
Kameraya kum veya toz g�rmemes�ne d�kkat ed�n. Bu, kameranın bozulmasına ve bazı durumlarda onarılamaz hale
gelmes�ne neden olab�l�r.
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Taşıma hakkında

Kamera pantolon veya eteğ�n�z�n arka ceb�ndeyken sandalye veya başka b�r yere oturmayın, bu durum kameranın
bozulmasına veya zarar görmes�ne yol açab�l�r.
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Lens�n bakımı ve depolanması

Lens yüzey�n� aşağıdak� durumlarda yumuşak b�r bezle s�lerek tem�zley�n:
Lens yüzey�nde parmak �z� olduğunda.
Sıcak veya neml� yerlerde
Lens den�z kenarı g�b� b�r yerde tuzlu havaya maruz kaldığında.
Çok k�r ve toz bulunmayan �y� havalandırılmış b�r yerde depolayın.
Küfü önlemek �ç�n lens� yukarıda tar�f ed�len şek�lde bel�rl� aralıklarla tem�zley�n.
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Tem�zl�k hakkında

Kamera yüzey�n� suyla haf�fçe nemlend�r�lm�ş yumuşak b�r bezle s�l�n ve ardından yüzey� kuru b�r bezle s�l�n. Yüzeye
veya kaplamaya zarar vereb�leceğ�nden aşağıdak� maddeler� kullanmayın.

T�ner, benz�n, alkol, tek kullanımlık bezler, böcek �lacı, güneş krem� veya böcek zehr� g�b� k�myasal ürünler.
El�n�zde yukarıdak�lerden b�r� varken kameraya dokunmayın.
Kamerayı uzun süre plast�k veya v�n�l �le temas hal�nde bırakmayın.
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Çalışma sıcaklıkları hakkında

Kamera –10°C �le +40°C arasındak� sıcaklıklarda kullanılacak şek�lde tasarlanmıştır. Bu aralığı aşan aşırı soğuk veya
sıcak yerlerde çek�m yapmanız öner�lmez.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

156



Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Nem yoğuşması hakkında

Kamera soğuk b�r yerden doğrudan sıcak b�r yere get�r�l�rse, kamera ve uzaktan kumandanın �ç�nde veya dışında nem
yoğuşab�l�r. Bu nem yoğuşması kameranın bozulmasına neden olab�l�r.

Nem yoğuşması olursa
Kamerayı kapatın ve nem�n buharlaşması �ç�n yaklaşık 1 saat bekley�n.

Nem yoğuşması hakkında not
Kamerayı soğuk b�r yerden sıcak b�r yere (veya tam ters�) get�rd�ğ�n�zde veya kamerayı neml� b�r yerde kullandığınızda
aşağıda göster�len şek�lde nem yoğuşab�l�r.

Kamerayı kayak p�st�nden sıcak b�r yere get�rd�ğ�n�zde.
Kamerayı kl�malı arabadan dışarıdak� sıcak b�r yere get�rd�ğ�n�zde.
Kamerayı fırtına veya sağanak yağıştan sonra kullandığınızda.
Kamerayı sıcak ve neml� b�r yerde kullandığınızda.

Nem yoğuşmasını önleme
Kamerayı soğuk b�r yerden sıcak b�r yere get�rmeden önce, kamerayı plast�k b�r poşete yerleşt�rerek ağzını hava
almayacak şek�lde kapatın. Poşet�n �ç�ndek� sıcaklık ortam sıcaklığıyla eş�tlend�ğ�nde (yaklaşık 1 saat sonra) poşet�
çıkartın.
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İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında notlar

Bazı ülke/bölgelerde or�j�nal Sony aksesuarları bulunmayab�l�r.
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Kamerayı t�treş�m yapan motorlara yakın kullanma (FDR-X3000/HDR-AS300)

T�treş�m üreten motorlara yakın kullanıldığında görüntü kal�tes�nde bozulma veya bulanıklık meydana geleb�l�r.
Bu durumda, X3000/AS300 �ç�n Motor T�treş�m Em�c� “AKA-MVA” (aksesuar ayrı olarak satılır, sonbahar 2016’da
bulunab�l�r) bozulma veya bulanıklığın en aza �nd�r�lmes�ne yardımcı olur.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

159



Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Hafıza kartının atılması/transfer� hakkında not

Hafıza kartındak� ver�ler� s�ld�ğ�n�zde veya hafıza kartını kamerada veya b�lg�sayarda sıfırladığınızda hafıza kartındak�
ver�ler� tamamen s�lmem�ş olab�l�rs�n�z. Hafıza kartını başka b�r k�ş�ye verd�ğ�n�zde b�lg�sayarda b�r s�lme yazılımı
kullanarak ver�ler� tamamen s�lmen�z öner�l�r. Aynı zamanda, hafıza kartını atarken hafıza kartının gövdes�n� kırmanız
öner�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

GPS (FDR-X3000/HDR-AS300) hakkında

GPS uydularının konumu sürekl� olarak değ�şt�ğ�nden kamerayı kullandığınız konum ve zamana göre konumu
bel�rlemek daha uzun süreb�l�r veya alıcı konumu h�ç bel�rleyemeyeb�l�r.
GPS, uydulardan s�nyal alarak konumunuzu bel�rleyen b�r s�stemd�r. Kameradak� GPS özell�ğ�n� b�nalar ve ağaçlarla
çevr�l� gölgel� yerler g�b� radyo s�nyaller�n�n engellend�ğ� veya yansıtıldığı yerlerde kullanmaktan kaçının. Kamerayı
gökyüzünün açık olduğu ortamlarda kullanın.
GPS uydularından gelen radyo s�nyaller�n�n kameraya ulaşmadığı aşağıdak� g�b� konum ve durumlarda konum
b�lg�s�n� kaydedemeyeb�l�rs�n�z.
Tünellerde, �ç mekanlarda veya b�na gölgeler�nde
Uzun b�naların arasında veya b�nalarla çevr�l� dar sokaklarda
Yer altı konumlarda, yoğun ağaçlarla çevr�l� konumlarda, asma köprü altında veya yüksek voltajlı kabloların yakını
g�b� manyet�k alan yayan konumlarda.
Kamerayla aynı frekans bandında radyo s�nyal� yayan c�hazların yanında: örn: 1,5 GHz bantlı cep telefonlarının
yanında.
GPS günlüğü, ON olarak ayarlıyken görüntü çekersen�z ve bu görüntüler� İnternet’e yüklersen�z çek�m konumu
üçüncü taraflara görünür olab�l�r. Bunu önlemek �ç�n çek�m yapmadan önce GPS günlüğü öğes�n� OFF olarak
ayarlayın.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

GPS hataları hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)

Kamerayı açtıktan hemen sonra başka b�r konuma geçersen�z, kameranın üçgenlemeye başlaması aynı yerde
kalmanıza göre daha uzun süreb�l�r.
GPS uydularının konumu neden�yle oluşan hata
Kamera, 3 veya daha fazla GPS uydusundan radyo s�nyal� aldığında geçerl� konumunuzu otomat�k olarak üçgenler.
GPS uyduları tarafından �z�n ver�len üçgenleme hatası yaklaşık 10 m’d�r. Konumun ortamına göre üçgenleme hatası
daha büyük olab�l�r. Bu durumda asıl konumunuz GPS b�lg�s�ne dayanan har�tadan farklı olab�l�r. GPS uyduları
Amer�ka B�rleş�k Devletler� Savunma Bakanlığı tarafından kontrol ed�ld�ğ�nden doğruluk dereces� b�lerek değ�şt�r�lm�ş
olab�l�r.

Üçgenleme �şlem� sırasında hata
Kamera üçgenleme sırasında bel�rl� aralıklarla konum b�lg�s� alır. Konum b�lg�s�n�n alınmasıyla konum b�lg�s�n�n b�r
görüntüye kayded�lmes� arasında kısa b�r süre farkı olab�l�r, bu nedenle asıl kayıt konumu GPS b�lg�s�ne dayanan
har�tadak� konumla uyuşmayab�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

GPS kullanımı kısıtlaması hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS kullanımı kamerayı kullandığınız ülke/bölgeler�n durum ve yasalarına uygun olarak kullanılmalıdır.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

D�ğer ş�rketler tarafından sağlanan h�zmetler ve yazılımlar

Bu Ürünün ağ h�zmetler� �çer�ğ� ve [�şlet�m s�stem� ve] yazılımı ayrı hüküm ve koşullara tab� olab�l�r ve herhang� b�r
zamanda değ�şt�r�leb�l�r, kes�nt�ye uğratılab�l�r veya kullanımdan kaldırılab�l�r ve ücret, kayıt ve kred� kartı b�lg�ler�
gerekt�reb�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Özell�kler

FDR-X3000

[S�stem]
V�deo s�nyal�:

UHDTV
HDTV
NTSC renk, EIA standartları
PAL renk, CCIR standartları

Görüntü sensörü:

1/2,5 t�p� (7,20 mm) Exmor R CMOS sensör
P�ksel Brüt: Yaklaşık 8,57 megap�ksel
Etk�n p�ksel (f�lm): Yaklaşık 8,18 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “ : gen�ş”)
Etk�n p�ksel (fotoğraf): Yaklaşık 8,18 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “  :
gen�ş”)
Fotoğraf maks�mum p�ksel : Yaklaşık 12,0 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “  :
gen�ş”)
Hızlandırılmış yakalama modu p�ksel�: Yaklaşık 2,07 megap�ksel (16:9) HD (1920 × 1080), yaklaşık 8,29 megap�ksel
(16:9) 4K (3840 × 2160)

Lens:

ZEISS Tessar Lens
D�yafram: F2.8
Odak mesafes�: f = 2,6 mm
Odak uzunluğu (35 mm eşdeğer): f = 17 mm (Açı ayarı “ : gen�ş”), f = 23 mm (Açı ayarı “ : orta”), f = 32
mm (Açı ayarı “ : dar”) (SteadyShot OFF olarak ayarlı)

Kamera:

Pozlama kontrolü: Otomat�k pozlama
M�n�mum aydınlatma: 6 lx (lux)
Görüntü sab�tleme: Opt�k ve elektron�k SteadyShot görüntü sab�tleme
M�n�mum çek�m mesafes�: Yaklaşık 50 cm

Dosya b�ç�m�:

F�lmler: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Ses: MPEG-4 AAC-LC 2ch (MP4 f�lmler� kayded�l�rken), LPCM 2ch (XAVC S f�lmler� kayded�l�rken)
Fotoğraflar: JPEG (DCF Sür. 2.0, Ex�f Sür. 2.3, MPF Basel�ne) uyumlu

Kayıt ortamı:

MP4 f�lm çekerken:
Memory St�ck M�cro (Mark2)ı
m�croSD/SDHC/SDXC kartı (Class4 veya daha hızlı)

XAVC S (50 Mbps/60 Mbps) f�lm çekerken:
m�croSDHC/SDXC kartı (Class10 veya daha hızlı)
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XAVC S (100 Mbps) f�lm çekerken:
m�croSDHC/SDXC kart (UHS-I U3 veya daha hızlı)

[G�r�ş ve Çıkış bağlantıları]

Mult�/M�kro USB Term�nal�*: m�cro-B/USB2.0 H�-Speed
(M�kro USB uyumlu c�hazları destekler.)

[Güç]
Güç gereks�n�mler�:

P�l term�nal� g�r�ş�: 3,6 V (NP-BX1 (ürünle b�rl�kte ver�lmekted�r))
Mult�/M�kro USB Term�nal�: 5,0 V

Şarj yöntem�:

USB şarj: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA

Şarj süres�:

B�lg�sayar üzer�nden
NP-BX1 (ürünle ver�l�r): Yaklaşık 4 sa 25 dk.

Güç sağlama yöntem�:

USB güç kaynağı (1,5 A veya daha azı öner�l�r)

Güç tüket�m�:

Yaklaşık 2,0 W (görüntü kal�tes� “MP4 HQ 1920 × 1080/30p” olduğunda)

P�l:

Şarj ed�leb�l�r p�l (NP-BX1) (ürünle ver�l�r)
Maks�mum çıkış voltajı: DC 4,2 V
Çıkış voltajı: DC 3,6 V
Maks�mum şarj voltajı: DC 4,2 V
Maks�mum şarj akımı: 1,89 A
Kapas�te: 4,5 Wh (1240 mAh)
Tür: L�-�on

[Genel]
Su geç�rmezl�k performansı: Su der�nl�ğ� 60 m, sürekl� olarak 30 dak�ka (Ürünle ver�len Su Altı Yuvası (MPK-UWH1)
�le kullanıldığında)
Sıçrama koruma performansı: IPX4*’e eşdeğer
Çalışma sıcaklığı: -10°C - +40°C
Depolama sıcaklığı: -20°C - +60°C
Boyutlar: Yaklaşık 29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (G/Y/D, çıkıntılar dah�l, ürünle ver�len Su Altı Yuvası har�ç)
Kütle: Yaklaşık 89 g (yalnızca kamera)
Kütle (çek�m yaparken): Yaklaşık 114 g (NP-BX1 (ürünle ver�l�r) dah�l, ürünle ver�len Su Altı Yuvası har�ç)
M�krofon: Stereo
Hoparlör: Monoaural

[Kablosuz LAN]
Karşılık gelen standart: IEEE 802.11b/g/n
Frekans: 2,4 GHz
Desteklenen güvenl�k protokoller�: WPA-PSK/WPA2-PSK

USB bağlantısı yalnızca çıkış �ç�nd�r. (Bazı ülkelerdek�/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n)*

Sıçrama koruma performansı, Sony tarafından yapılan standart testlere bağlıdır.*

166



Yapılandırma yöntem�: WPS (W�-F� Korunan Kurulum)
Er�ş�m yöntem�: Altyapı Modu
NFC: NFC Forum T�p� 3 Et�ket uyumlu

[Bluetooth bağlantısı]

Bluetooth standartları Sür. 4.1 (Bluetooth® Akıllı c�haz)
Kullanılan sıklık bandı: 2,4 GHz

HDR-AS300

[S�stem]
V�deo s�nyal�:

HDTV
NTSC renk, EIA standartları
PAL renk, CCIR standartları

Görüntü sensörü:

1/2,5 t�p� (7,20 mm) Exmor R CMOS sensör
P�ksel Brüt: Yaklaşık 8,57 megap�ksel
Etk�n p�ksel (f�lm): Yaklaşık 8,18 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “ : gen�ş”)
Etk�n p�ksel (fotoğraf): Yaklaşık 8,18 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “ : gen�ş”)
Fotoğraf maks�mum p�ksel : Yaklaşık 12,0 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “ :
gen�ş”)
Hızlandırılmış yakalama modu p�ksel�: Yaklaşık 2,07 megap�ksel (16:9) HD (1920 × 1080), yaklaşık 8,29 megap�ksel
(16:9) 4K (3840 × 2160)

Lens:

ZEISS Tessar Lens
D�yafram: F2.8
Odak mesafes�: f = 2,6 mm
Odak uzunluğu (35 mm eşdeğer): f = 17 mm (Açı ayarı “ : gen�ş”), f = 23 mm (Açı ayarı “ : orta”), f = 32
mm (Açı ayarı “ : dar”) (SteadyShot OFF olarak ayarlı)

Kamera:

Pozlama kontrolü: Otomat�k pozlama
M�n�mum aydınlatma: 6 lx (lux)
Görüntü sab�tleme: Opt�k ve elektron�k SteadyShot görüntü sab�tleme
M�n�mum çek�m mesafes�: Yaklaşık 50 cm

Dosya b�ç�m�:

F�lmler: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Ses: MPEG-4 AAC-LC 2ch (MP4 f�lmler� kayded�l�rken), LPCM 2ch (XAVC S f�lmler� kayded�l�rken)
Fotoğraflar: JPEG (DCF Sür. 2.0, Ex�f Sür. 2.3, MPF Basel�ne) uyumlu

Kayıt ortamı:

MP4 f�lm çekerken:
Memory St�ck M�cro (Mark2)ı
m�croSD/SDHC/SDXC kartı (Class4 veya daha hızlı)

XAVC S (50 Mbps) f�lm çekerken:
m�croSDHC/SDXC kartı (Class10 veya daha hızlı)

[G�r�ş ve Çıkış bağlantıları]
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Mult�/M�kro USB Term�nal�*: m�cro-B/USB2.0 H�-Speed
(M�kro USB uyumlu c�hazları destekler.)

[Güç]
Güç gereks�n�mler�:

P�l term�nal� g�r�ş�: 3,6 V (NP-BX1 (ürünle b�rl�kte ver�lmekted�r))
Mult�/M�kro USB Term�nal�: 5,0 V

Şarj yöntem�:

USB şarj: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA

Şarj süres�:

B�lg�sayar üzer�nden
NP-BX1 (ürünle ver�l�r): Yaklaşık 4 sa 25 dk.

Güç sağlama yöntem�:

USB güç kaynağı (1,5 A veya daha azı öner�l�r)

Güç tüket�m�:

Yaklaşık 2,0 W (görüntü kal�tes� “MP4 HQ 1920 × 1080/30p” olduğunda)

P�l:

Şarj ed�leb�l�r p�l (NP-BX1) (ürünle ver�l�r)
Maks�mum çıkış voltajı: DC 4,2 V
Çıkış voltajı: DC 3,6 V
Maks�mum şarj voltajı: DC 4,2 V
Maks�mum şarj akımı: 1,89 A
Kapas�te: 4,5 Wh (1240 mAh)
Tür: L�-�on

[Genel]
Su geç�rmezl�k performansı: Su der�nl�ğ� 60 m, sürekl� olarak 30 dak�ka (Ürünle ver�len Su Altı Yuvası (MPK-UWH1)
�le kullanıldığında)
Sıçrama koruma performansı: IPX4*’e eşdeğer
Çalışma sıcaklığı: -10°C - +40°C
Depolama sıcaklığı: -20°C - +60°C
Boyutlar: Yaklaşık 29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (G/Y/D, çıkıntılar dah�l, ürünle ver�len Su Altı Yuvası har�ç)
Kütle: Yaklaşık 84 g (yalnızca kamera)
Kütle (çek�m yaparken): Yaklaşık 109 g (NP-BX1 (ürünle ver�l�r) dah�l, ürünle ver�len Su Altı Yuvası har�ç)
M�krofon: Stereo
Hoparlör: Monoaural

[Kablosuz LAN]
Karşılık gelen standart: IEEE 802.11b/g/n
Frekans: 2,4 GHz
Desteklenen güvenl�k protokoller�: WPA-PSK/WPA2-PSK
Yapılandırma yöntem�: WPS (W�-F� Korunan Kurulum)
Er�ş�m yöntem�: Altyapı Modu
NFC: NFC Forum T�p� 3 Et�ket uyumlu

USB bağlantısı yalnızca çıkış �ç�nd�r. (Bazı ülkelerdek�/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n)*

Sıçrama koruma performansı, Sony tarafından yapılan standart testlere bağlıdır.*
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[Bluetooth bağlantısı]

Bluetooth standartları Sür. 4.1 (Bluetooth® Akıllı c�haz)
Kullanılan sıklık bandı: 2,4 GHz

HDR-AS50

[S�stem]
V�deo s�nyal�

HDTV
NTSC renk, EIA standartları
PAL renk, CCIR standartları

Görüntü sensörü:

1/2,3 t�p� (7,77 mm) Exmor R CMOS sensör
P�ksel Brüt: Yaklaşık 16,8 megap�ksel
Etk�n p�ksel (f�lm): Yaklaşık 11,1 megap�ksel (16:9) (SteadyShot OFF olarak ayarlıdır ve Açı ayarı “ : gen�ş”)
Etk�n p�ksel (fotoğraf): Yaklaşık 11,1 megap�ksel (16:9) (Açı ayarı “ : gen�ş”)
Fotoğraf maks�mum p�ksel : Yaklaşık 11,9 megap�ksel (16:9) (Açı ayarı “  : gen�ş”)
Hızlandırılmış yakalama modu p�ksel�: Yaklaşık 2,07 megap�ksel (16:9) HD (1920 × 1080), Yaklaşık 8,29 megap�ksel
(16:9) 4K (3840 × 2160)

Lens:

ZEISS Tessar Lens
D�yafram: F2.8
Odak mesafes�: f = 2,8 mm
Odak uzunluğu (35 mm eşdeğer): f = 18,4 mm (Açı ayarı “ : gen�ş”), f = 21,8 mm (Açı ayarı “ : dar”)

Kamera

Pozlama kontrolü: Otomat�k pozlama
M�n�mum aydınlatma: 6 lx (lux)
Görüntü sab�tleme: Elektron�k SteadyShot görüntü sab�tleme
M�n�mum çek�m mesafes�: Yaklaşık 30 cm

Dosya b�ç�m�:

F�lmler: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Ses: MPEG-4 AAC-LC 2ch (MP4 f�lmler� kayded�l�rken), LPCM 2ch (XAVC S f�lmler� kayded�l�rken)
Fotoğraflar: JPEG (DCF Sür. 2.0, Ex�f Sür. 2.3, MPF Basel�ne) uyumlu

Kayıt ortamı:

MP4 f�lm çekerken:
Memory St�ck M�cro (Mark2)ı
m�croSD/SDHC/SDXC kartı (Class4 veya daha hızlı)

XAVC S (50 Mbps) f�lm çekerken:
m�croSDHC/SDXC kartı (Class10 veya daha hızlı)

[G�r�ş ve Çıkış bağlantıları]

Mult�/M�kro USB Term�nal�*: m�cro-B/USB2.0 H�-Speed
(M�kro USB uyumlu c�hazları destekler.)

[Güç]

USB bağlantısı yalnızca çıkış �ç�nd�r. (Bazı ülkelerdek�/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n)*
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Güç gereks�n�mler�:

P�l term�nal� g�r�ş�: 3,6 V (NP-BX1 (ürünle b�rl�kte ver�lmekted�r))
Mult�/M�kro USB Term�nal�: 5,0 V

Şarj yöntem�:

USB şarj: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA

Şarj süres�:

B�lg�sayar üzer�nden
NP-BX1 (ürünle ver�l�r): Yaklaşık 4 sa 25 dk.

Güç sağlama yöntem�:

USB güç kaynağı (1,5 A veya daha azı öner�l�r)

Güç tüket�m�:

Yaklaşık 1,6 W (görüntü kal�tes� “MP4 HQ 1920 × 1080/30p” olduğunda)

P�l:

Şarj ed�leb�l�r p�l (NP-BX1) (ürünle ver�l�r)
Maks�mum çıkış voltajı: DC 4,2 V
Çıkış voltajı: DC 3,6 V
Maks�mum şarj voltajı: DC 4,2 V
Maks�mum şarj akımı: 1,89 A
Kapas�te: 4,5 Wh (1240 mAh)
Tür: L�-�on

[Genel]
Su geç�rmezl�k performansı: Su der�nl�ğ� 60 m, sürekl� olarak 30 dak�ka (Ürünle ver�len Su Altı Yuvası (MPK-UWH1)
�le kullanıldığında)
Çalışma sıcaklığı: -10°C - +40°C
Depolama sıcaklığı: -20°C - +60°C
Boyutlar: Yaklaşık 24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (G/Y/D, çıkıntılar dah�l, ürünle ver�len Su Altı Yuvası har�ç)
Kütle: Yaklaşık 58 g (yalnızca kamera)
Kütle (çek�m yaparken): Yaklaşık 83 g (NP-BX1 (ürünle ver�l�r) dah�l, ürünle ver�len Su Altı Yuvası har�ç)
M�krofon: Stereo
Hoparlör: Monoaural

[Kablosuz LAN]
Karşılık gelen standart: IEEE 802.11b/g/n
Frekans: 2,4 GHz
Desteklenen güvenl�k protokoller�: WPA-PSK/WPA2-PSK
Yapılandırma yöntem�: WPS (W�-F� Korunan Kurulum)
Er�ş�m yöntem�: Altyapı Modu

[Bluetooth bağlantısı]

Bluetooth standartları Sür. 4.1 (Bluetooth® Akıllı c�haz)
Kullanılan sıklık bandı: 2,4 GHz

Aksesuarlar

Su Altı Yuvası (MPK-UWH1)

Boyutlar: Yaklaşık 46,1 mm × 69,2 mm × 89,1 mm (G/Y/D, çıkıntılar dah�l)
Kütle: Yaklaşık 81 g (FDR-X3000/HDR-AS300), Yaklaşık 82 g (HDR-AS50, 81 g adaptör takılı olmadığında)
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Basınç d�renc�: 60 m su der�nl�ğ�nde, sürekl� olarak 30 dak�ka çek�m yapılab�l�r.*

Bağlama Tokası:

Boyutlar: Yaklaşık 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (G/Y/D, çıkıntılar dah�l)
Kütle: Yaklaşık 15 g

 
Tasarım ve özell�kler önceden haber ver�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kamera takıldığında.*
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

T�car� markalar

Memory St�ck ve , Sony Corporat�on ş�rket�n�n t�car� markaları veya tesc�ll� t�car� markalarıdır.
HDMI ve HDMI H�gh-Def�n�t�on Mult�med�a Interface ter�mler� ve HDMI logosu, HDMI L�cens�ng LLC ş�rket�n�n ABD ve
d�ğer ülkelerde t�car� markaları veya tesc�ll� t�car� markalarıdır.
M�crosoft, W�ndows ve W�ndows V�sta, ABD ve/veya d�ğer ülkelerde M�crosoft Corporat�on ş�rket�n�n tesc�ll� t�car�
markaları veya t�car� markalarıdır.
Mac Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve d�ğer ülkelerde Apple Inc. t�car� markasıdır.
Intel, Pent�um ve Intel Core, ABD ve/veya d�ğer ülkelerde Intel Corporat�on ş�rket�n�n t�car� markalarıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, ABD ve/veya d�ğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated ş�rket�n�n tesc�ll�
t�car� markaları veya t�car� markalarıdır.
m�croSDXC logosu SD-3C, LLC ş�rket�n�n t�car� markasıdır.
N İşaret� ABD ve d�ğer ülkelerde NFC Forum Inc. ş�rket�n�n t�car� markası veya tesc�ll� t�car� markasıdır.
�Pad, Apple Inc. ş�rket�n�n ABD ve d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car� markalarıdır.
Andro�d ve Google Play, Google Inc. ş�rket�n�n t�car� markalarıdır
W�-F�, W�-F� logosu ve W�-F� PROTECTED SET-UP, W�-F� All�ance ş�rket�n�n tesc�ll� t�car� markalarıdır.
“ ” ve “PlayStat�on”, Sony Computer Enterta�nment Inc ş�rket�n�n tesc�ll� t�car� markalarıdır.
Bluetooth® sözcük �şaret� ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’ye a�t tesc�ll� t�car� markalardır ve bu markaların Sony
Corporat�on tarafından kullanımı l�sans kapsamındadır. D�ğer t�car� markalar ve t�car� adlar, �lg�l� sah�pler�ne a�tt�r.
QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED ş�rket�n�n tesc�ll� t�car� markasıdır.
Ustream, IBM Cloud ve IBM Cloud V�deo IBM ş�rket�n�n t�car� markalarıdır.

Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan s�stem ve ürün adları genel olarak �lg�l� gel�şt�r�c� ve üret�c�ler�n�n t�car� markaları veya
tesc�ll� t�car� markalarıdır. Ancak ™ veya ® �şaretler� bu kılavuzda açıklanmamış olab�l�r.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

GNU GPL/LGPL uygulamalı yazılımı hakkında

Aşağıdak� GNU General Publ�c L�cense’a (bundan sonra “GPL” olarak anılacaktır) veya GNU Lesser General Publ�c
L�cense’a (bundan sonra “LGPL” olarak anılacaktır) uygun yazılım kameraya dah�ld�r.
Bu şek�lde bu yazılım programlarının kaynak kodlarını ürünle ver�len GPL/LGPL koşullarına uygun olarak görme,
değ�şt�rme ve yen�den yayınlama hakkınız olur.
Kaynak kod web’de ver�lmekted�r. İnd�rmek �ç�n aşağıdak� URL’y� kullanın.
http://oss.sony.net/Products/L�nux
Kaynak kodun �çer�ğ� hakkında b�ze danışmamanızı terc�h eder�z.
L�sansların kopyaları (İng�l�zce) kameranızın dah�l� hafızasında kayıtlıdır.
Kamera ve b�lg�sayar arasında b�r USB kablo bağlantısı kurun ve bu dosyaları “PMHOME” �çer�s�ndek� “LICENSE”
klasöründen okuyun.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Varsayılan Ayarlar L�stes�

Tüm ayar öğeler� �ç�n varsayılan ayarlar aşağıdak� şek�lded�r.

Görüntü kal�tes� ayarı
F�lm b�ç�m� MP4: /
F�lm b�ç�m� HD: /
F�lm b�ç�m� 4K: /  (FDR-X3000)
F�lm b�ç�m�: 
Hızlandırılmış yakalama görüntü boyutu: 
Döngülü kayıt süres�: 
Fotoğraf modunu değ�şt�rme: 
Fotoğraf çek�m aralığı:  (FDR-X3000/HDR-AS300)/  (HDR-AS50)
Zamanlayıcı: 
Hızlandırılmış çek�m aralığı: 
Hızlandırılmış çek�m sayısı: 
SteadyShot (F�lm):  (FDR-X3000/HDR-AS300)/  (HDR-AS50)
SteadyShot (Fotoğraf):  (FDR-X3000/HDR-AS300)
Açı ayarı: 
Yakınlaştırma ayarı: 
Döndür: 
AE geç�ş�: 
Hızlandırılmış AE modu: 
Sahne: 
Beyaz denges�: 
Renkl� mod: 
Ses kayıt ayarı: 
Rüzgar gürültüsü azaltma: 
Uçak modu: 
W�-F� bağlantı ayarı: 
W�-F� Yüksek Güç Ayarı: 
Bluetooth ayarı: 
Bluetooth uzaktan kumanda güç ayarı: 
GPS günlüğü :  (FDR-X3000/HDR-AS300)
Zaman kodu/kullanıcı b�t� (FDR-X3000)

 (Ekran): 
 (Görüntü b�ç�m�): 

 (Zaman kodu sayma b�ç�m�): 
 (Zaman kodu ayarı): 
 (Kullanıcı b�t kayıt süres� ayarı): 

IR uzaktan :  (FDR-X3000)
HDMI ayarları (FDR-X3000/HDR-AS300)

 (HDMI çözünürlüğü): 
 (Kare hızı): 

 (B�lg�ler�n bağlı c�haza �let�lmes�):  (FDR-X3000)
 (Bağlı c�hazın kayıt kontrolü):  (FDR-X3000)

USB güç kaynağı: 
B�p: 
B�p ses yüksekl�ğ�: 
Lamba ayarı: 
One touch kayıt: 
Otomat�k kapatma: 
NTSC/PAL değ�ş�m�: NTSC (bölgelere bağlı olarak)
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Gün ışığından yararlanma saat� (yaz saat�) ayarı: 
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Sorun g�derme

Kamerayla �lg�l� b�r sorun yaşarsanız aşağıdak� çözümler� deney�n.
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Sorun g�derme öğeler�n� kontrol ed�n ve kamerayı �nceley�n.1

Kamerayı kapatın ve b�r dak�ka sonra yen�den açın.2

Sony bay�n�ze veya yerel yetk�l� Sony serv�s�ne telefon açın.3
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Kamera açılamıyor.

Şarjlı b�r p�l takın.
P�l�n doğru b�r şek�lde takıldığından em�n olun.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Güç an�den kapanıyor.

Kamera ve p�l sıcaklığına bağlı olarak, güç kamerayı korumak �ç�n otomat�k olarak kapatılab�l�r. Bu durumda, güç
kapanmadan önce ekran panel�nde b�r mesaj görüntülen�r.
Kamerayı güç açıkken bel�rl� b�r süre kullanmazsanız, kamera p�l�n tükenmes�n� önlemek �ç�n otomat�k olarak kapanır.
Kamerayı yen�den açın.
Otomat�k kapatma fonks�yonunda  seçt�ysen�z kamera otomat�k olarak kapanmaz.

İlg�l� Konu
Otomat�k kapatma
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

P�l ömrü kısa.

Kamerayı çok sıcak veya soğuk b�r koşulda kullanıyorsunuz veya şarj etmek yeters�z kalıyor. Bu b�r bozukluk değ�ld�r.
Kamerayı uzun b�r süre kullandıysanız, p�l�n etk�nl�ğ� tekrar tekrar şarj ed�l�p şarjı boşaltılarak artırılab�l�r.
Kullanılab�l�r p�l süres� p�l tamamen şarj ed�ld�kten sonra b�le normal�n yarısına düşüyorsa, p�l�n değ�şt�r�lmes�
gerekeb�l�r. En yakın Sony bay�s�yle görüşün.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Kamera şarj ed�lem�yor.

Kamerayı kapatın ve USB bağlantısı kurun.
M�kro USB kablosunun (ürünle ver�l�r) bağlantısını kes�n ve yen�den bağlayın.
M�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r) kullanın.
P�l� 10°C - 30°C arası b�r ortam sıcaklığında şarj ed�n.
B�lg�sayarı açın ve kamerayı bağlayın.
B�lg�sayarı uyku veya bekleme modundan çıkartın.
Kamerayı m�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r) kullanarak doğrudan b�lg�sayara bağlayın.
Kamerayı, kamera tarafından desteklenen b�r �şlet�m s�stem� olan b�r b�lg�sayara bağlayın.

4-585-328-32(6) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

180
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Kalan şarj gösterges� hatalı.

Bu durum kamerayı çok sıcak veya soğuk koşullarda kullandığınızda meydana gel�r.
Kalan şarj gösterges� ve gerçek kalan p�l şarjı arasında b�r fark oluştu. P�l� tamamen boşaltın ve ardından göstergey�
düzeltmek �ç�n şarj ed�n.
P�l� yen�den tamamen şarj ed�n. Sorun devam ederse, p�l esk�m�şt�r. P�l� yen�s�yle değ�şt�r�n.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Hafıza kartını kullanan �şlemler yapılamıyor.

B�lg�sayarda sıfırlanan b�r hafıza kartı kullanıyorsanız kamerada yen�den sıfırlayın.

İlg�l� Konu
B�ç�m
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Görüntü kayded�lem�yor.

Hafıza kartındak� boş alanı kontrol ed�n.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Görüntülere tar�h eklenem�yor.

Kameranın görüntüler�n üzer�ne tar�h ekleme özell�ğ� yoktur.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Görüntüler oynatılamıyor.

Kameranın klasör/dosya adı b�lg�sayarınıza bağlanılarak değ�şt�r�ld�.
M�kro HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) bağlayın. (FDR-X3000/HDR-AS300)
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Görüntü telev�zyonda görünmüyor. (FDR-X3000/HDR-AS300)

Bağlantının doğru olup olmadığını kontrol ed�n.

İlg�l� Konu
Telev�zyon renk s�stemler� hakkında (FDR-X3000/HDR-AS300)
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Kamera GPS s�nyal� almıyor. (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS günlüğü öğes�n� ON olarak ayarlayın.
Kamera engeller neden�yle GPS uydularından radyo s�nyaller� alamayab�l�r.
Konum b�lg�ler�n� doğru şek�lde üçgenlemek �ç�n kamerayı açık b�r alana götürün.

İlg�l� Konu
GPS günlüğü (FDR-X3000/HDR-AS300)
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Konum b�lg�ler�nde çok fazla hata var. (FDR-X3000/HDR-AS300)

Hata marjı; etraftak� b�nalar, zayıf GPS s�nyaller�, vb. koşullara bağlı olarak b�rkaç yüz metre olab�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

GPS yardım ver�ler� alınmasına rağmen üçgenleme zaman alıyor. (FDR-X3000/HDR-
AS300)

Tar�h ve saat ayarı yapılmamış veya ayarlanan saat büyük ölçüde değ�şm�ş. Tar�h ve saat� doğru ayarlayın.
GPS yardım ver�ler�n�n geçerl�l�k süres� b�tm�ş. GPS yardım ver�ler�n� güncelley�n.
GPS uydularının konumu sürekl� olarak değ�şt�ğ�nden kamerayı kullandığınız konum ve zamana göre konumu
bel�rlemek daha uzun süreb�l�r veya alıcı konumu h�ç bel�rleyemeyeb�l�r.
GPS, GPS uydularından radyo s�nyaller�n� üçgenleyerek coğraf� konumu bel�rleyen b�r s�stemd�r. Kamerayı b�nalar ve
ağaçlarla çevr�l� gölgel� yerler g�b� radyo s�nyaller�n�n engellend�ğ� veya yansıtıldığı yerlerde kullanmaktan kaçının.
Kamerayı gökyüzünün açık olduğu ortamlarda kullanın.

İlg�l� Konu
Tar�h ve saat ayarı
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Konum b�lg�ler� kayded�lmed�. (FDR-X3000/HDR-AS300)

GPS konum b�lg�ler� olan f�lmler� b�lg�sayarınıza aktarmak �ç�n Act�on Cam Mov�e Creator’ı kullanın.

İlg�l� Konu
Act�on Cam Mov�e Creator’ın kullanışlı �şlevler�
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

B�lg�sayarınız kamerayı tanımıyor.

P�l sev�yes� düşük olduğunda kamerayı şarj ed�n.
Kamerayı açın ve b�lg�sayara bağlayın.
M�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r) kullanın.
M�kro USB kablosunu (ürünle ver�l�r) b�lg�sayar ve kameradan çıkartın ve yen�den sıkıca bağlayın.
Kamera, klavye ve fare dışındak� tüm ek�pmanları b�lg�sayarınızın USB bağlantılarından çıkartın.
Kamerayı USB merkez� veya d�ğer b�r c�hazdan geç�rmeden doğrudan b�lg�sayarınıza bağlayın.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Görüntüler �çe aktarılamıyor.

Kamerayı ve b�lg�sayarınızı USB bağlantısı �le doğru b�r şek�lde bağlayın.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Act�on Cam Mov�e Creator yüklenem�yor.

Act�on Cam Mov�e Creator’ı yüklemek �ç�n gerekl� b�lg�sayar ortamını ve yükleme prosedürünü kontrol ed�n.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Act�on Cam Mov�e Creator düzgün çalışmıyor.

Act�on Cam Mov�e Creator’dan çıkın ve b�lg�sayarınızı yen�den başlatın.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

B�lg�sayarınızda görüntü oynatılamıyor.

B�lg�sayar ve yazılım üret�c�s�ne danışın.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Görüntü aktarımı çok uzun sürüyor.

M�krodalga fırınlar veya d�ğer Bluetooth etk�n olan c�hazlar 2,4 GHz dalga boyu kullanır ve �let�ş�me engel olab�l�r.
Etrafta bu g�b� c�hazlar varsa kamerayı bu c�hazlardan uzaklaştırın veya bu c�hazları kapatın.
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Lens buğulanıyor.

Nem yoğuşması oluşmuştur. Kamerayı kapatın ve nem�n buharlaşması �ç�n yaklaşık b�r saat bekley�n.

İlg�l� Konu
Nem yoğuşması hakkında
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Kamera uzun b�r süre kullanıldığında ısınır.

Bu normald�r.
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Yardım Kılavuzu

D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Tar�h veya saat yanlış.

Tar�h ve saat� yen�den ayarlayın.

İlg�l� Konu
Tar�h ve saat ayarı
Bölge ayarı
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D�j�tal 4K V�deo Kamera Kayded�c�/D�j�tal YÇ V�deo Kamera Kayded�c�
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50

Uyarı göstergeler� ve hata mesajları

P�l gösterges� (Kalan p�l düşük)
P�l sev�yes� düşük olduğunda  görüntülen�r. P�l� hemen şarj ed�n.

05-04
Döngü kaydını gerçekleşt�rmek �ç�n hafıza kartında yeterl� boş alan yok.

05-05
Çek�m �ç�n gerekl� olan p�l takılı değ�l.
Şarj ed�lm�ş p�l� takın.

05-06
Hareketl� çek�m LE b�rleşt�rmes� başarısız oldu.

05-07
Görüntü çek�m� yapılamadı.

06-01
Kayıt ortamı sıfırlanamadı.

06-02
Hafıza kartı XAVC S 100 Mbps f�lm kaydını desteklem�yor.
XAVC S b�ç�m�nde çek�m yaparken Class10 m�croSDHC/SDXC hafıza kartı kullanın.
Kamera döngü kaydı modundayken, b�r SDXC hafıza kartı kullanın veya f�lm b�ç�m�n�  olarak ayarlayın.

06-04 (FDR-X3000)
Hafıza kartı XAVC S 100 Mbps f�lm kaydını desteklem�yor.
XAVC S 100 Mbps çek�m yaparken UHS-I U3 standardını destekleyen b�r hafıza kartı kullanın.
Kamera döngü kaydı modundayken, b�r SDXC hafıza kartı kullanın veya f�lm b�ç�m�n�  olarak ayarlayın.

06-05
Hafıza kartı kurtarılamadı.

06-06
Hafıza kartı düzgün b�r şek�lde takılmamış
Hafıza kartı hasarlı.

06-09
Takılı hafıza kartı yok.

07-02
Oynatılamadı.
Kayıt ortamında b�r anormall�k var.

08-01

200



Act�on Cam Mov�e Creator’ın kamera ayarlarından “Camera Sett�ngs for L�ve Stream�ng” kısmını kullanarak Ustream
(halen IBM Cloud V�deo) �ç�n gerekl� ayarları yapın.

08-03
Act�on Cam Mov�e Creator’ın kamera ayarlarından “Camera Sett�ngs for L�ve Stream�ng” yoluyla ayarlanmış olan
kanal doğru değ�ld�r.
Bu mesaj, kameradan akış yapılırken d�ğer b�r ortam da aynı kanalda akış yapmaya başlarsa da görüntülen�r.
Kanalı tekrar ayarlayın.

08-04
Ustream (halen IBM Cloud V�deo) platformunda kayded�lm�ş olan v�deonun toplam süres� sınırı aşmıştır. V�deo
akışını durdurun.

08-05
Ağda oluşmuş olan b�r hata neden�yle v�deonun saklama ayarları Ustream (halen IBM Cloud V�deo) platformuna
kayded�lem�yor.
Başka b�r ağ hatası oluştu.
Act�on Cam Mov�e Creator’ın kamera ayarlarından “Camera Sett�ngs for L�ve Stream�ng” kısmını kullanarak er�ş�m
noktasının ayarlarını veya güvenl�ğ�n� onaylayın.

08-06
Er�ş�m noktası bulunmuştur ancak bağlanmamıştır. Er�ş�m noktasının parolasını kontrol ed�n ve tekrar bağlanın.

08-07
Er�ş�m noktası bulunamıyor. Act�on Cam Mov�e Creator’ın kamera ayarlarından “Camera Sett�ngs for L�ve Stream�ng”
kısmını kullanarak er�ş�m noktasının ayarlarını onaylayın.

08-08
Kameranızda tar�h ve saat� yen�den ayarlayın.

08-09
Canlı Akış �şlev� kullanılırken Ustream (halen IBM Cloud V�deo) platformunda b�l�nmeyen b�r hata meydana geld�. B�r
dak�ka bekley�n ve ardından bağlantıyı tekrar doğrulamayı deney�n.

10-02
Gücü kapatıp tekrar açın.

10-03
P�l, maks�mum boşalma akımını aşan akım ver�yor (har�c� m�krofon vb. bağlandığında kameranın düzgün b�r şek�lde
çalışacağı garant� ed�l�r).
Kamera açıldığında farklı b�r p�l algılandı.
P�lde bozulma algılandı.
P�l şarjı �şlem �ç�n yeters�z.

10-04
Kameranın sıcaklığı yükseld�ğ�nden görüntü kaydı yapılamıyor.

Hafıza kartı oynatılab�l�r görüntüler �çermez.

Hafıza kartı kurtarılıyor.
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P�l şarjı kalmadı.

Kameranın sıcaklığı yükseld�. Güç otomat�k olarak kapanab�l�r veya görüntü kaydedemeyeb�l�rs�n�z.
Kamerayı sıcaklık düşene dek ser�n b�r yerde bırakın.

Uzun b�r süre görüntü kaydedersen�z, kamera sıcaklığı yüksel�r. Bu durumda, görüntü kaydetmey� durdurun.

Hafıza kartının kalan kapas�tes�, kayıt �ç�n yeters�z.

Kayded�leb�len maks�mum dosya sayısına ulaşıldı.

Takılı hafıza kartı yok.

Hafıza kartı düzgün b�r şek�lde takılmamış.
Hafıza kartı hasarlı.

 (FDR-X3000/HDR-AS300)
Kamera, oynatma başlatıldığında telev�zyona bağlı değ�ld�.

İlg�l� Konu
Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına tek b�r kamera bağlama (Tekl� bağlantı)
Canlı Görüntü Uzaktan Kumandasına b�rden fazla kamerayı bağlama (Çoklu bağlantı)
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