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۲

األدلة والبرامج
للحصول على مزید من المعلومات حول الكامیرا، ابحث عن دلیل المیزات المعروض على الكامیرا، 

.Canon أو راجع دلیل المستخدم المتقدم المتاح للتنزیل من موقع الویب الخاص بشركة
یمكنك تنزیل األدلة والبرامج الخاصة بالكامیرا والعدسات من الصفحة التالیة.

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

باستخدام جھاز كمبیوتر متصل باإلنترنت، قم بالوصول إلى عنوان URL الموضح أعاله.• 
قم بالوصول إلى الموقع الخاص بالدولة أو المنطقة التي تعیش فیھا.• 
یجب توفیر برنامج Adobe Reader لعرض األدلة.• 
للحصول على إرشادات حول تنزیل البرامج وتثبیتھا، راجع األدلة التي تم تنزیلھا.• 
كما یمكنك أیًضا الوصول إلى صفحة ویب األدلة والبرامج من رمز QR الذي یمكنك عرضھ • 

] (إعدادات الوظیفة) >  ] < MENU اختر القائمة ،QR على الكامیرا. لعرض رمز
[رابط كتیب اإلرشادات/البرنامج].

قد یطلب منك إدخال الرقم التسلسلي (رقم الھیكل) عند تنزیل 
األدلة أو البرامج.

في ھذه الحالة، أدخل الرقم الموجود على الجزء الخلفي من 
الشاشة (شاشة العرض).



۳

المالحظات التمھیدیة والمعلومات القانونیة
التقط وراجع بعض اللقطات االختباریة في البدایة للتأكد من تسجیل الصور بشكل صحیح. یرجى • 

مالحظة أن شركة .Canon Inc وشركاتھا الفرعیة، والشركات التابعة لھا، وموزعیھا لیسوا مسؤولین 
عن أي أضرار تبعیة تنشأ عن أي خلل في الكامیرا أو الملحقات، بما في ذلك بطاقات الذاكرة، والتي ینتج 

عنھا فشل تسجیل صورة أو الفشل في تسجیلھا بطریقة یمكن قراءتھا آلیًا.
قد یؤدي التصویر الفوتوغرافي أو التسجیل (فیدیو و/أو صوت) غیر المصرح بھ من قِبل المستخدم • 

لألشخاص أو المواد المحمیة بحقوق الطبع والنشر إلى انتھاك خصوصیة ھؤالء األشخاص و/أو 
انتھاك الحقوق القانونیة لآلخرین، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكیة الفكریة األخرى. 

الحظ أن القیود قد تُطبق حتى عندما یكون مثل ھذا التصویر الفوتوغرافي أو التسجیل بقصد 
االستخدام الشخصي فقط.

للمعلومات عن ضمان الكامیرا أو دعم العمالء، یرجى مراجعة معلومات الضمان المرفقة مع مجموعة • 
دلیل المستخدم الخاصة بالكامیرا.

على الرغم من أن الشاشة یتم تصنیعھا تحت ظروف تصنیع عالیة الدقة للغایة وأكثر من ۹۹٫۹۹٪ من • 
وحدات البكسل تلبي مواصفات التصمیم، في حاالت نادرة قد تكون بعض وحدات البكسل معیبة أو قد 

تظھر كنقاط حمراء أو سوداء. ال یشیر ذلك إلى تلف الكامیرا أو یؤثر على الصور المسجلة.
عندما یتم استخدام الكامیرا لفترة طویلة، قد تصبح دافئة. وھذا ال یشیر إلى وجود تلف.• 



٤

تعلیمات السالمة
تأكد من قراءة ھذه التعلیمات من أجل تشغیل المنتج بأمان.• 
اتبع ھذه التعلیمات للحیلولة دون اإلصابة أو الضرر لُمشغّل المنتج أو اآلخرین.• 

یشیر إلى خطر اإلصابة الخطیرة أو الموت.تحذیر:

احفظ المنتج بعیًدا عن متناول األطفال الصغار.• 
قد یؤدي التفاف حزام حول عنق شخص إلى االختناق.

تكون األجزاء أو الِقَطع المرافقة للكامیرات أو الملحقات خطیرة إذا تم ابتالعھا. في حالة ابتالعھا، التمس المساعدة الطبیة العاجلة.
تكون البطاریة خطیرة إذا تم ابتالعھا. في حالة ابتالعھا، التمس المساعدة الطبیة العاجلة.

استخدم فقط مصادر الطاقة المحددة في دلیل التعلیمات ھذا لالستخدام مع المنتج.• 
ال تقم بتفكیك أو تعدیل المنتج.• 
ال تُعّرض المنتج لصدمات قویة أو اھتزاز.• 
ال تلمس أي أجزاء داخلیة مكشوفة.• 
توقف عن استخدام المنتج في أي حالة من الظروف غیر العادیة مثل وجود دخان أو رائحة غریبة.• 
ال تستخدم المذیبات العضویة مثل الكحول أو البنزین أو مخفف الدھان لتنظیف المنتج.• 
ال تبلل المنتج. ال تُدخل أشیاء غریبة أو سوائل في المنتج.• 
ال تستخدم المنتج حیثما قد توجد غازات قابلة لالشتعال.• 

قد یسبب ھذا صدمة كھربائیة أو انفجاًرا أو حریقًا.
ال تترك أي عدسة، أو أي كامیرا تم تركیب العدسة بھا، مكشوفة دون تركیب غطاء العدسة.• 

فقد تؤدي العدسة إلى تكثیف الضوء والتسبب في حدوث حریق.
ال تلمس المنتج المتصل بمأخذ الطاقة أثناء ھبوب العواصف البرقیة.• 

فقد یسبب ھذا صدمة كھربائیة.
قم بمراعاة التعلیمات التالیة عند استخدام البطاریات المتوفرة تجاریًا أو حزم البطاریات المرفقة.• 

استخدم البطاریات/حزم البطاریات فقط مع المنتج المحدد.- 
ال تُسّخن البطاریات/حزم البطاریات أو تعرضھا للنار.- 
ال تشحن البطاریات/حزم البطاریات باستخدام شواحن بطاریات غیر معتمدة.- 
ال تُعّرض أطراف التوصیل لألوساخ أو تدعھا تالمس الدبابیس المعدنیة أو األشیاء المعدنیة األخرى.- 
ال تستخدم البطاریات/حزم البطاریات المسربة.- 
عند التخلص من البطاریات/حزم البطاریات، قم بعزل أطراف التوصیل باستخدام شریط أو وسائل أخرى.- 

قد یتسبب عدم القیام بذلك في حدوث صدمة كھربائیة أو انفجار أو حریق.
إذا حدث تسریب في مجموعة بطاریة/بطاریة والمست المادة جلدك أو مالبسك، فاغسل المنطقة المعرضة جیًدا بالمیاه الجاریة. 

في حالة مالمسة العین، اغسلھا جیًدا بكمیات وفیرة من المیاه الجاریة النظیفة والتمس المساعدة الطبیة العاجلة.
قم بمراعاة التعلیمات التالیة عند استخدام شاحن بطاریة أو محمول التیار المتردد.• 

قم دوریًا بإزالة أي غبار یتراكم من قابس الطاقة ومنفذ الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة.- 
ال تقم بتوصیل أو فصل القابس الخاص بالمنتج بیدین مبتلتین.- 
ال تستخدم المنتج إذا كان قابس الطاقة غیر ُمدرج بالكامل في منفذ الطاقة.- 
ال تُعّرض قابس الطاقة وأطراف التوصیل لألوساخ أو تدعھا تالمس الدبابیس المعدنیة أو األشیاء المعدنیة األخرى.- 



٥

تعلیمات السالمة

ال تلمس شاحن البطاریة أو محول التیار المتردد المتصل بمنفذ الطاقة أثناء العواصف الرعدیة.• 
ال تضع أشیاء ثقیلة على سلك الطاقة. ال تقم بإتالف أو قطع أو تعدیل سلك الطاقة.• 
ال تلف المنتج في قماش أو مواد أخرى أثناء االستخدام أو بعد االستخدام بوقت قصیر عندما یكون المنتج ما یزال دافئًا في • 

درجة الحرارة.
ال تفصل قابس المنتج عن طریق سحب سلك الطاقة.• 
ال تترك المنتج متصالً بمصدر طاقة لفترات طویلة من الوقت.• 
ال تشحن البطاریات/حزم البطاریات في درجات حرارة تقع خارج النطاق المتراوح بین ٥ و٤۰ درجة مئویة • 

(٤۱ و۱۰٤ درجات فھرنھایت).
قد یسبب ھذا صدمة كھربائیة أو انفجاًرا أو حریقًا.

ال تسمح للمنتج بأن یبقى مالمًسا لنفس المنطقة من الجلد لفترات طویلة من الوقت أثناء االستخدام.• 
قد یؤدي ھذا إلى حروق درجة الحرارة المنخفضة بالتالمس، بما في ذلك احمرار وتقرح الجلد، حتى إذا كان المنتج ال یبدو ساخنًا. 

یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم أو ُمعدات مماثلة عند استخدام المنتج في األماكن الحارة ولألشخاص الذین یعانون من مشاكل في 
الدورة الدمویة أو قلة حساسیة الجلد.

اتبع أي إشارات إلیقاف تشغیل المنتج في األماكن التي یحظر فیھا استخدامھ.• 
قد یسبب عدم القیام بذلك تعطل المعدات األخرى نتیجة لتأثیر الموجات الكھرومغناطیسیة وقد یؤدي حتى إلى وقوع حوادث.

یشیر إلى خطر اإلصابة.تنبیھ:

ال تُطلق الفالش بالقرب من العینین.• 
فقد یضر العینین.

ال تنظر إلى الشاشة أو عبر محدد المنظر لفترات زمنیة طویلة.• 
فقد یؤدي ھذا إلى حدوث أعراض مماثلة لدوار الحركة. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج على الفور واحرص على 

االسترخاء لبعض الوقت قبل استئناف االستخدام.
یُصدر الفالش درجات حرارة مرتفعة عند انطالقھ. أبق األصابع، وأي جزء آخر من جسمك، واألشیاء بعیدة عن وحدة الفالش • 

أثناء التقاط الصور.
قد یسبب ھذا حروقًا أو خلالً بالفالش.

ال تترك المنتج في أماكن ُمعرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغایة.• 
فقد یصبح المنتج ساخنًا/بارًدا جًدا ویسبب حروقًا أو إصابة عند لمسھ.

الحزام مخصص لالستخدام على الجسم فقط. قد یؤدي تعلیق الحزام أثناء تثبیت أي منتج بھ على خطاف أو شيء آخر إلى تلف • 
المنتج. كذلك، ال تھز المنتج أو تُعّرض المنتج لصدمات قویة.

ال تستخدم ضغًطا قویًا على العدسة أو تسمح لشيء بأن یضربھا.• 
قد یتسبب ھذا في حدوث إصابة أو یُتلف المنتج.

ال تقم بتركیب المنتج إال على حامل ثالثي القوائم یتمتع بالثبات بصورة كافیة.• 
ال تحمل المنتج عندما یتم تركیبھ على حامل ثالثي القوائم.• 

فقد یتسبب ھذا في حدوث إصابة أو یؤدي إلى وقوع حادثة.
ال تلمس أي أجزاء موجودة داخل المنتج.• 

فقد یتسبب ھذا في حدوث إصابة.
في حال حدوث أي تفاعل أو تھیّج غیر طبیعي بالجلد أثناء استخدام ھذا المنتج أو بعده، امتنع عن استخدامھ مجدًدا واحصل على • 

المشورة/الرعایة الطبیة.



٦

التجھیزات المبدئیة
تركیب الرباط

قم بتركیب الرباط المرفق في فتحة ۱
تركیب الرباط.

شحن البطاریة

أدخل البطاریة في الشاحن. ۱

شحن البطاریة. ۲

ألوان المصابیح
الشحن: برتقالي- 
مشحونة بالكامل: أخضر- 

قم بإزالة البطاریة. ۳

تجھیز بطاقة
استخدم البطاقات التالیة (تُباع بشكل منفصل)، 

بأیة سعة.
 •۱*SD بطاقات الذاكرة
 •۲*۱*SDHC بطاقات الذاكرة
 •۲*۱*SDXC بطاقات الذاكرة

البطاقات متوافقة مع معاییر SD. ومع ذلك، لم تتم   ۱*
مصادقة جمیع البطاقات للعمل مع ھذه الكامیرا.

.UHS-I یتم أیًضا دعم البطاقات  ۲*



۷

التجھیزات المبدئیة

تركیب/إزالة البطاریة

افتح الغطاء. ۱

قم بتركیب البطاریة. ۲

اإلزالة

أغلق الغطاء. ۳

تركیب/إزالة البطاقة

افتح الغطاء. ۱

قم بتركیب البطاقة. ۲
( )

اإلزالة

أغلق الغطاء. ۳



۸

التجھیزات المبدئیة

تركیب العدسة

قم بإیقاف تشغیل الكامیرا. ۱

.تأكد من أن الشاشة فارغة

قم بإزالة غطاء العدسة وغطاء ۲
الكامیرا.

رّكب العدسة. ۳

 قم بمحاذاة عالمة التركیب البیضاء الموجودة
على العدسة مع عالمة التركیب البیضاء 

الموجودة على الكامیرا، ثم أدر العدسة كما ھو 
موضح بالسھم حتى تستقر في مكانھا مصدرة 

صوت نقرة.

استعد للتصویر. ٤

( )
( )

 ،ًاضغط على (۱) بینما تقوم بتدویر (۲) قلیال
ثم حّرر (۱).

 قم بتدویر (۲) أكثر قلیالً حتى تسمع صوت
نقرة.



۹

التجھیزات المبدئیة

فصل العدسة

قم بإیقاف تشغیل الكامیرا. ۱

.تأكد من أن الشاشة فارغة

افصل العدسة. ۲

( )
( )

( )

 اضغط على (۱) بینما تقوم بتدویر العدسة نحو
(۲) حتى تتوقف.

.(۳) قم بإزالة العدسة باتجاه

رّكب غطاء العدسة وغطاء الكامیرا. ۳

تعیین التاریخ والوقت والمنطقة 
الزمنیة واللغة

قم بتشغیل الكامیرا. ۱

قم بتعیین المنطقة الزمنیة. ۲

 لتحدید <Y> <Z> استخدم المفتاحین
المنطقة الزمنیة، ثم اضغط على <0>.



۱۰

التجھیزات المبدئیة

.<0> اضغط على

 لتحدید المنطقة <W> <X> المفتاحان
 <Y> الزمنیة ← <0> ← المفتاحان

<0> ← [OK] لتحدید <Z>

قم بتعیین الوقت والتاریخ. ۳

 ← للتنقل <Y> <Z> المفتاحان
 <W> <X> 0> ← المفتاحان>

للضبط ← <0>

.<0> حدد [موافق]، ثم اضغط على

قم بتعیین اللغة المطلوبة. ٤

 لتحدید <W> <X> استخدم المفتاحین
[اللغةK]، ثم اضغط على <0>.

 لتحدید <V> استخدم المفاتیح المتقاطعة
اللغة، ثم اضغط على <0>.



۱۱

تجربة الكامیرا في الخارج
  التصویر

قم بإزالة غطاء العدسة ثم تشغیل  ۱
الكامیرا.

۲ .<A> قم بالدخول إلى النمط

یمكنك التكبیر أو التصغیر،  ۳
حسب الحاجة.

 قم بتدویر حلقة التكبیر/التصغیر الموجودة
بالعدسة بأصابعك بینما تشاھد الشاشة.

التركیز (اضغط جزئیًا). ٤

 تُصدر الكامیرا صوت تنبیھ مرتین بعد
ضبط التركیز.

 حول المواضع الموجودة AF یتم عرض نقاط
في بؤرة التركیز.

استخدام الفالش  

 لرفع <D> فاستخدم الذراع ،[D] إذا ومض
الفالش المدمج.



۱۲

تجربة الكامیرا في الخارج

التصویر (اضغط بالكامل). ٥

تسجیل األفالم

.أثناء التسجیل [oREC] یتم عرض
 إلیقاف التسجیل، اضغط على زر تصویر

الفیلم مرة أخرى.

  العرض

۱ .<x> اضغط على الزر

حدد صورة. ۲

.[1s] یتم تمییز األفالم بالرمز

تشغیل األفالم

.اضغط على <0> مرتین
 لضبط <W> <X> استخدم المفتاحین

مستوى الصوت.



۱۳

العالمات التجاریة والترخیص
 •.SD-3C, LLC عالمة تجاریة خاصة بشركة SDXC یعد شعار

إخالء المسؤولیة
یحظر النسخ غیر المصرح بھ لھذا الدلیل.• 
قد تختلف الرسوم التوضیحیة واللقطات الواردة في ھذا الدلیل عن الجھاز األصلي قلیالً.• 

تنبیھ
خطر االنفجار في حالة استبدال البطاریة بنوع غیر مناسب.

تخلص من البطاریات المستعملة وفقًا للوائح المحلیة.
یوصى باالستخدام مع ملحقات Canon األصلیة.

یوصى باستخدام كبالت USB المصنفة كملحقات Canon أصلیة.
.(D منفذ التوصیل الموجود على جانب الكامیرا من النوع) الُمتاح تجاریًا HDMI استخدم كبل

یوصى باستخدام كبلین ال یزید طول أي منھما عن ۲٫٥ م.



۱٤

.Menu یمكنك التحقق من [عرض شعار الشھادة] من عالمة تبویب اإلعدادات للقائمة

© CANON INC. 2019

رقم الطراز ھو PC2367 (بما في ذلك طراز WM601 لوحدتي WLAN وBLE). وللتعرف على 
الطراز الخاص بك، افحص الملصق الموجود أسفل الكامیرا أو خلف الشاشة المائلة ألعلى لمعرفة الرقم 

.PC البادئ بـ
الدول والمناطق التي تسمح باستخدام الوظائف الالسلكیة

- یتم تقیید استخدام الوظائف الالسلكیة في بعض البلدان والمناطق، وقد یؤدي االستخدام غیر القانوني لھا إلى 
التعرض لعقوبات بموجب اللوائح القومیة أو المحلیة. ولتجنب انتھاك اللوائح الخاصة بالشبكات الالسلكیة، 

تفضل بزیارة موقع Canon على الویب لمعرفة األماكن المسموح باالستخدام فیھا.
الحظ أن Canon ال تتحمل أي مسؤولیة تنشأ من استخدام الوظائف الالسلكیة في البلدان والمناطق األخرى.

قد یعرضك القیام بما یلي لعقوبات قانونیة:
- تبدیل المنتج أو تعدیلھ

- إزالة ملصقات الشھادات من المنتج
ال تستخدم الوظائف الالسلكیة في ھذا المنتج بالقرب من األجھزة الطبیة أو األجھزة اإللكترونیة األخرى.

فاستخدام الوظائف الالسلكیة بالقرب من األجھزة الطبیة أو األجھزة اإللكترونیة األخرى قد یؤثر على عمل 
ھذه األجھزة.
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