Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını
Güncelleme
– Windows –
Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın
donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla
gerçekleştirebileceğinizden emin değilseniz, güncelleme bir Nikon hizmet temsilcisi
tarafından da gerçekleştirilebilir.
Fotoğraf makinesi işlemleri ile ilgili bilgi için fotoğraf makinesi kullanım kılavuzuna
bakın.
Önemli
Güncelleme sırasında güç kesilir veya düğmelere basılırsa fotoğraf makinesi zarar görebilir.
Güncelleme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın, güç kaynağını sökmeyin veya
bağlantısını kesmeyin, makine üzerindeki düğmeleri çalıştırmayın. Güncelleme başarılı
olmazsa ve fotoğraf makinesi çalıştırılamazsa, bir Nikon yetkili servisine müracaat ederek
onarımını sağlayın.
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Hazırlanın
Kameranın donanım yazılımını yükseltmek için gerekli olanlar, aşağıda
sıralanmıştır:
• Kamera
• Bir kart okuyucusu veya kart yuvasıyla donatılmış bir bilgisayar
• Aşağıdaki kamera güç kaynaklarından birisi:
——Bir AC adaptörü
——Kamera tarafından desteklenen türde, tam şarjlı, yeniden şarj edilebilir Li‑ion
pil
• Kamerada formatlanmış, Nikon tarafından onaylanmış bir bellek kartı (kamera
formatlanırken kartta bulunan verilerin kalıcı olarak sileceğini unutmayın;
kartı formatlamadan önce önemli dosyaları bilgisayara veya başka bir cihaza
yedeklediğinizden emin olun)
• Kamera Kullanıcı Elkitabı
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Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin
Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir.
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Fotoğraf makinesini açın.
Menüleri görüntülemek için MENU düğmesine basın.
Ayarlar menüsünden Donanım yazılımı
sürümü seçin.

Geçerli donanım yazılımı sürümü
görüntülenir. Donanım yazılımı
sürümünün bu güncelleme için doğru
sürüm olduğunu onaylayın.

“#.##” donanım yazılımı sürümüdür.
Ayarlar menüsüne çıkın ve kamerayı kapatın.
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Yeni donanım yazılımını indirin ve çıkartın
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Bilgisayarınızda yeni bir klasör oluşturun.
Windows 10 veya Windows 8.1 kullanıyorsanız masaüstü moduna girmek
için başlat ekranında Desktop (Masaüstü) seçeneğini seçin.
İndirme sitesinde son kullanıcı lisans sözleşmesini okuduktan sonra Kabul
Et’i seçin ve İndir’e tıklayın. Dosyayı Adım 3–1’de oluşturulan klasöre
kaydedin.
3-1 adımında oluşturduğunuz klasörü açın ve indirilen dosyaya (“XXXX”
in kamera adı ve “###” donanım olduğu “F-XXXX-V###W.exe”) donanım
yazılımını yeni klasördeki bir alt klasöre çıkartmak için çift tıklayın.

: F-XXXX-V###W.exe
Oluşan dosya ve klasör hiyerarşisi aşağıda gösterilmektedir:

: XXXXUpdate
: XXXX###.bin
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Donanım yazılımını bellek kartına kopyalayın
Ürün bilgisi, kart okuyucu veya kart yuvasına sahip bir bilgisayar kullanılarak
fotoğraf makinesinin bellek kartına kopyalanabilir.
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Kart okuyucu veya kart yuvasına biçimlendirilmiş bir bellek kartı yerleştirin.
Nikon Transfer 2 gibi bir uygulamanın otomatik olarak başlaması halinde,
devam etmeden önce uygulamadan çıkın.
Windows 10/Windows 8.1
Windows resimde gösterilen mesajı
görüntülerse, iletişimi kapatmak için ×’e
tıklayın.
Windows 7/Windows Vista
Windows 7/Windows Vista’da bir AutoPlay
(Otomatik Çal) iletişim kutusu görüntülenebilir.
öğesini tıklatın.

2

“XXXX###.bin”’i bellek kartına kopyalayın.

: XXXXUpdate
: XXXX###.bin
Kopyalama işlemi tamamlandığında, bellek kartının “XXXX###.bin”dosyasını
içerdiğini onaylayın.
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Önemli
“XXXX###.bin”i bellek kartının kök dizinine kopyaladığınızdan emin olun.
Kamera, kök dizini altındaki bir klasöre yerleştirilirse yeni donanım yazılımını
algılamayacaktır.
Bellek kartı, bilgisayarınızda kaldırılabilir disk olarak gösterilirse, kaldırılabilir
diski sağ tıklatın ve açılan menüden Eject’i (Çıkart) seçin. Bellek kartını kart
okuyucusundan veya kart yuvasından çıkarın.
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Kameranın donanım yazılımını güncelleyin
Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir.
Güncelleme sırasında aşağıdakileri yapmayın:
• Bellek kartını çıkarmayın
• Kamerayı kapatmayın
• Fotoğraf makinesi denetimlerini çalıştırmayın
• Lens takmayın veya çıkarmayın
• AC adaptörünün fişini çıkarmayın veya bağlantısını kesmeyin
• Pilini çıkarmayın
• Kamerayı güçlü elektromanyetik parazite maruz bırakmayın
Yukarıdaki eylemlerden herhangi biri, kameranın çalışmaz hale gelmesine neden
olabilir.
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Donanım yazılımını içeren bellek kartını kameranın bellek kartı yuvasına
takın.
İki Bellek Kartı yuvalı Kamera
Kamera yuvalardan birisini birincil, ikincisini ikincil yuva olarak seçmenize
izin veriyorsa, kartı halihazırda birincil yuva olarak seçilmiş olan yuvaya
yerleştirin. Aksi takdirde kartı Yuva 1’e yerleştirin.
Fotoğraf makinesini açın.
Menüleri görüntülemek için MENU düğmesine basın.
Ayarlar menüsünden Donanım yazılımı
sürümü seçin.

Geçerli donanım yazılımı sürümü
görüntülenir. Güncelle seçeneğini
vurgulayın ve OK’e basın.
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Bir donanım yazılımı güncelleme iletişim
kutusu görüntülenecektir. Evet’i seçin.

Güncelleme başlayacaktır. Güncelleme sırasında ekran talimatlarına uyun.
Güncellemenin başarılı olduğunu onaylayın.
8-1. Kamerayı kapatın ve bellek kartını çıkarın.
8-2. Kameranın firmware version’unu 2 adımda, “Kameranın geçerli
donanım yazılımı sürümünü kontrol edin” altında açıklandığı şekilde
kontrol edin.
8-3. Görüntülenen sürüm gösteriliyorsa,
güncelleme başarılı olmuştur.
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“#.##” donanım yazılımı sürümüdür.
Güncelleme başarılı olmamışsa, bir Nikon hizmet temsilcisiyle irtibata
geçin.
Fotoğraf makinesindeki bellek kartını formatlayın.
Bu işlem, donanım yazılımı güncellemesini tamamlar.
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