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فارسى راهنمای شروع به کار



۲

 محتويات بسته بندی محتويات بسته بندی
قبل از استفاده، مطمئن شويد که اين اقالم در بسته بندی موجود هستند.
در صورتی که چيزی کم است، با فروشنده دوربين خود تماس بگيريد.

مجموعه باتریدوربين
۱*NB-11LH

شارژر باتری
CB-2LFE

کالهک لنزبند مچی*۲
(با بند)*۲

برچسب مجموعه باتری را جدا نکنيد.  ۱*
برای اطالع از شيوه وصل کردن لوازم، به راهنمای کاربر دوربين که از وب سايت Canon قابل دانلود است   ۲*

مراجعه نماييد.

نسخه چاپی آن نيز به همراه دوربين عرضه شده است.• 
کارت حافظه عرضه نشده است.• 

 کارت های حافظه سازگار
کارت حافظه به همراه دوربين عرضه نشده است. يکی از انواع کارت های حافظه زير را بر اساس 
نياز خود خريداری کنيد. از اين کارت های حافظه، صرفنظر از ظرفيت آنها، می توان استفاده کرد. 

برای اطالع از جزئيات مربوط به تعداد تصاوير و زمان ضبط در هر کارت حافظه، به "مشخصات" 
موجود در راهنمای کاربر دوربين که قابل دانلود است مراجعه نماييد.

 •*SD کارت های حافظه •*SDXC کارت های حافظه
 •*SDHC کارت های حافظه

کارت های مطابق با استانداردهای SD. با اين وجود، برخی از کارت های حافظه برای کار با دوربين تأييد نشده اند.* 



۳

دفترچه های راهنما و نرم افزاردفترچه های راهنما و نرم افزار
دفترچه های راهنما و نرم افزار را می توانيد از نشانی اينترنتی زير دانلود کنيد:

 http://www.canon.com/icpd/ 

در حالی که کامپيوتر به اينترنت وصل است، به نشانی اينترنتی باال برويد.• 
به وب سايت مربوط به کشور يا منطقه خود برويد.• 
برای مشاهده دفترچه های راهنما به Adobe Reader نياز است.• 
همچنين می توانيد نرم افزار را از وب سايت دانلود کنيد. برای آگاهی از دستورالعمل های مربوط به • 

نحوه دانلود و نصب نرم افزار، به راهنمای کاربر دوربين موجود برای دانلود مراجعه کنيد.

هنگام دانلود دفترچه های راهنما و نرم افزار، ممکن است از • 
شما خواسته شود تا شماره سلایر (شماره روی بدنه دوربين) 

را وارد کنيد.
در اين صورت، شماره چاپ شده در زير دوربين را وارد کنيد.

آماده سازی های اوليهآماده سازی های اوليه
  شارژ کردن مجموعه باتری

مجموعه باتری را در جای خود قرار دهيد.  ۱
 روی مجموعه باتری  بعد از تراز کردن عالمت های

و شارژر، مجموعه باتری را با فشار دادن به سمت داخل 
(۱) و به سمت پايين (۲) در جای خود قرار دهيد.

مجموعه باتری را شارژ کنيد.  ۲
 سيم برق را به شارژر وصل کنيد، سپس سر ديگر آن

را به پريز برق وصل کنيد.
.چراغ شارژ نارنجی می شود و شارژ آغاز می شود
 پس از پايان شارژ، چراغ سبز رنگ می شود. مجموعه

باتری را خارج کنيد.
 برای اطالع از جزئيات مربوط به زمان شارژ و تعداد

تصاوير يا زمان ضبط موجود با يک مجموعه باتری 
کامالً شارژ شده، به "مشخصات" موجود در راهنمای 

کاربر دوربين که قابل دانلود است مراجعه نماييد.

( )

( )



۴

آماده سازی های اوليه

  قرار دادن مجموعه باتری و کارت حافظه

درپوش را باز کنيد.  ۱ 
.(۲) درپوش را بلغزانيد (۱) و آن را باز کنيد

مجموعه باتری را در جای خود قرار دهيد.  ۲ 
 (۱) با نگه داشتن مجموعه باتری به گونه ای که پايانه ها

مطابق شکل باشد، قفل باتری را در جهت پيکان فشار دهيد 
و مجموعه باتری را در جای خود قرار دهيد تا قفل با صدای 

تق در وضعيت قفل شده قرار گيرد.

 ،اگر مجموعه باتری را در جهت اشتباه قرار داده باشيد
باتری نمی تواند در وضعيت صحيح قفل شود. هميشه مطمئن 
شويد که مجموعه باتری در جهت درست قرار دارد و در 

هنگام قرار گرفتن قفل می شود.
 برای بيرون آوردن مجموعه باتری، قفل مجموعه باتری

را در جهت پيکان فشار دهيد.

زبانه محافظت در برابر نوشتن کارت را بررسی   ۳ 
کنيد و کارت حافظه را در جای خود قرار دهيد.

 ضبط روی کارت حافظه هايی که دارای زبانه محافظت
در برابر نوشتن هستند، در هنگامی که زبانه در وضعيت 

قفل شده قرار دارد، امکان پذير نيست. زبانه را به 
وضعيت باز تغيير دهيد.

 کارت حافظه را به گونه ای که برچسب (۱) مطابق شکل
باشد قرار دهيد تا با صدای تق در جای خود قفل شود.

 برای بيرون آوردن کارت حافظه، آن را به داخل فشار دهيد
تا يک صدای تق بشنويد، و سپس آرام آن را رها کنيد.

درپوش را ببنديد.  ۴ 
 درپوش را پايين بياوريد (۱) و در حين لغزاندن آن را

پايين نگه داريد، تا با صدای تق در وضعيت بسته قرار 
گيرد (۲).

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )



۵

آماده سازی های اوليه

  تنظيم تاريخ و زمان

دوربين را روشن کنيد.  ۱
.را فشار دهيد ON/OFF دکمه
 .صفحه [تاريخ/زمان] نمايش داده می شود

تاريخ و زمان را تنظيم کنيد.  ۲
.را برای انتخاب يک گزينه فشار دهيد [ ][ دکمه های [
.را برای تعيين تاريخ و زمان فشار دهيد [ ][ دکمه های [
.را فشار دهيد [ پس از پايان کار، دکمه [

منطقه زمانی محل سکونت خود را تعيين کنيد.  ۳ 
 برای انتخاب منطقه زمانی محل سکونت خود، دکمه های

] را فشار دهيد. ][ ]
 را فشار دهيد. پس از ظاهر [ پس از پايان کار، دکمه [

شدن پيام تأييد، صفحه تنظيم ديگر نمايش داده نمی شود.
.را فشار دهيد ON/OFF برای خاموش کردن دوربين، دکمه



۶

آماده سازی های اوليه

  تغيير تاريخ و زمان
برای تنظيم تاريخ و زمان پس از تنظيم اوليه، کارهای زير را انجام دهيد.

] را فشار دهيد. دکمه [  ۱
] حرکت دهيد. اهرم زوم را برای انتخاب زبانه [  ۲

] را فشار دهيد. ] را برای انتخاب [تاريخ/زمان] فشار دهيد، و سپس دکمه [ ][ دکمه های [  ۳
برای انجام تنظيمات، مرحله ۲ در "تنظيم تاريخ و زمان" را دنبال کنيد.  ۴

] را فشار دهيد. دکمه [  ۵

  زبان صفحه نمايش
زبان صفحه نمايش را بر حسب نياز تغيير دهيد.

وارد حالت پخش شويد.  ۱ 
.را فشار دهيد [ دکمه [

به صفحه تنظيمات دسترسی پيدا کنيد.  ۲ 
 را فشار داده و نگه داريد، و سپس بالفاصله [ دکمه [

] را فشار دهيد. دکمه [
 را فشار دهيد تا يک زبان [ ][ ][ ][ دکمه های [

] را فشار دهيد. انتخاب شود، و سپس دکمه [



۷

آزمايش دوربينآزمايش دوربين
  تصويربرداری

برای انتخاب کامالً خودکار تنظيمات بهينه برای صحنه های خاص، فقط کافيست اجازه دهيد که دوربين 
سوژه و شرايط تصويربرداری را تعيين کند.

 [ دوربين را روشن کنيد و وارد حالت [  ۱
شويد.

.را فشار دهيد ON/OFF دکمه
 [ ] را پشت سر هم فشار دهيد تا [ دکمه [

نمايش داده شود.

تصوير را ترکيب بندی کنيد.  ۲
 برای بزرگنمايی سوژه، همانطور که به صفحه نگاه

] (تله) حرکت دهيد  می کنيد، اهرم زوم را به طرف [
] (وايد)  و برای کوچکنمايی سوژه، آن را به طرف [

حرکت دهيد.

تصوير بگيريد.  ۳
گرفتن تصاوير ثابت

.(۱) دکمه شاتر را به آرامی فشار دهيد
 ،دوربين بعد از فوکوس کردن دو بار بوق می زند

و کادرهای AF برای نشان دادن نواحی فوکوس شده 
تصوير نمايش داده می شوند. دکمه شاتر را به طور کامل 

به پايين فشار دهيد (۲).

 اگر [فلش را بيرون بياوريد] نمايش داده شد، فالش را با
انگشت خود باال ببريد تا آن را برای استفاده آماده کنيد. 

اگر ترجيح می دهيد از فالش استفاده نکنيد، آن را با 
انگشت خود به طرف پايين و به داخل دوربين فشار دهيد.

فيلمبرداری
 دکمه فيلم را برای شروع فيلمبرداری فشار دهيد، و برای

توقف فيلمبرداری، دوباره آن را فشار دهيد.

( ) ( )



۸

آزمايش دوربين

  مشاهده

وارد حالت پخش شويد.  ۱
.را فشار دهيد [ دکمه [

در بين تصاوير خود حرکت کنيد.  ۲
 را [ ][ برای مشاهده تصوير قبلی يا بعدی، دکمه های [

فشار دهيد.
 مشخص می شوند. برای پخش [ فيلم ها با نماد [

فيلم ها، به مرحله ۳ برويد.

فيلم ها را پخش کنيد.  ۳
 را برای [ ][ ] را فشار دهيد، دکمه های [ دکمه [

] را دوباره  ] فشار دهيد، و سپس دکمه [ انتخاب [
فشار دهيد.

 [ پخش اکنون شروع می شود و پس از پايان فيلم، [
نمايش داده می شود.

.را فشار دهيد [ ][ برای تنظيم ميزان صدا، دکمه های [

پاک کردن تصاوير
برای پاک کردن تصويری که در مرحله ۲ انتخاب کرديد، کارهای زير را انجام دهيد. توجه داشته باشيد 

که امکان بازيابی تصاوير پاک شده وجود ندارد.

] را فشار دهيد. دکمه [  ۱
] را برای انتخاب [پاک کردن] فشار دهيد،  ][ وقتی [پاک شود؟] نمايش داده شد، دکمه های [  ۲

] را فشار دهيد. و سپس دکمه [



۹

عالئم تجاری و مجوز
 ● Microsoft Corporation عالئم تجاری يا عالئم تجاری ثبت شده Windows و Microsoft

در اياالت متحده و يا ساير کشورها هستند.
Macintosh و Mac OS عالئم تجاری .Apple Inc هستند که در اياالت متحده و ساير ● 

کشورها ثبت شده است.
iPhone   ،App Store، و iPad عالئم تجاری .Apple Inc هستند.● 
لوگوی SDXC عالمت تجاری LLC ،SD-3C است.● 
 ● Wi-Fi Protected Setup™ و WPA2™   ،WPA™   ،Wi-Fi Alliance®   ،Wi-Fi®

عالئم تجاری يا عالئم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
عالمت N عالمت تجاری يا عالمت تجاری ثبت شده .NFC Forum, Inc در اياالت متحده ● 

آمريکا و ساير کشورها است.
همه عالئم تجاری ديگر در مالکيت مالکان مربوطه آنهاست.● 
اين دستگاه دارای فناوری exFAT با مجوز از سوی Microsoft است.● 

● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 
standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video 
and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only 
(1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video 
provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 
compliant video. No license is granted or implied for any other 
use for MPEG-4 standard.

*  در صورت نياز اطالعيه به انگليسی نشان داده می شود.

سلب مسئوليت
تکثير غيرمجاز اين راهنما ممنوع است.● 
همه اندازه های به کار رفته بر اساس استانداردهای آزمايشی Canon است.● 
ممکن است بدون اعالم قبلی اين اطالعات، همين طور مشخصات و ظاهر محصول تغيير کند.● 
طرح ها و تصاوير در اين راهنما ممکن است کمی با تجهيزات واقعی متفاوت باشد.● 
علی رغم موارد فوق، Canon در برابر هيچ گونه خسارت ناشی از استفاده از اين محصول ● 

مسئوليتی نخواهد داشت.



۱۰

نمادهای گرافيکی قرار داده شده روی وسيله
II وسيله کالس
جريان مستقيم
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