Startvejledning DANSK

CEL-SX8AA240

Vejledninger og software
Hvis du ønsker yderligere information om kameraet, kan du se
i den funktionsvejledning, der vises på kameraet eller i Avanceret
brugervejledning, som kan downloades fra Canons websted.
Download vejledninger og software til kamera og objektiv
fra følgende side.

http://www.canon.com/icpd/
• Gå til ovenstående URL, mens computeren har forbindelse til internettet.
• Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
• Visning af vejledningerne kræver Adobe Reader.
• Hvis du ønsker vejledning i download og installation af softwaren,
kan du se i de downloadede vejledninger.
• Du kan også få adgang til websiden med vejledninger og software
fra en QR-kode, som du kan få vist på kameraet. Hvis du vil have
vist QR-koden, skal du vælge MENU > [ ] (Funktionsindstillinger) >
[Vejledning-/software-URL].
Du kan blive anmodet om at angive
serienummeret (tal), når du downloader
vejledninger eller software.
I denne situation skal du angive det nummer,
der er trykt på bagsiden af skærmen.
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Indledende bemærkninger og juridisk
information
• Først skal du optage og vise nogle testbilleder for at sikre dig,
at billederne blev optaget korrekt. Bemærk venligst, at Canon Inc.,
deres datterselskaber og tilknyttede virksomheder samt deres
forhandlere ikke hæfter for nogen som helst følgeskader, der måtte
opstå fra en hvilken som helst funktionsfejl på et kamera eller tilbehør,
inklusive hukommelseskort, som kan resultere i, at optagelsen
af et billede mislykkes, eller det optages på en sådan måde,
at det er maskinlæsbart.
• Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller
lyd) af personer eller kopibeskyttede materialer kan muligvis krænke
privatlivets fred for sådanne personer og/eller overtræde andres juridiske
rettigheder, herunder copyright og andre industrielle ejendomsrettigheder.
Bemærk, at der muligvis gælder restriktioner, selv når fotografering eller
optagelse kun er beregnet til personligt brug.
• For information om kameragaranti eller kundesupport bedes du se den
garantiinformation, som fulgte med dit kameras brugermanualsæt.
• Selvom skærmen er produceret under produktionsforhold med
ekstremt høj præcision, og mere end 99,99% af pixlerne lever op
til designspeciﬁkationerne, kan der i sjældne tilfælde muligvis være
nogle som er defekte, eller som vises som røde eller sorte prikker.
Dette angiver ikke en skade på kameraet og påvirker ikke de
optagede billeder.
• Når kameraet anvendes over en længere periode, kan det muligvis
blive varmt. Dette angiver ikke en skade.
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Sikkerhedsinstruktioner
• Sørg for at læse disse instruktioner for at kunne betjene produktet
på sikker vis.
• Følg disse instruktioner for at forhindre legemsbeskadigelse eller
tilskadekomst af brugeren af produktet eller andre.

ADVARSEL:

Betegner risikoen for alvorlig
legemsbeskadigelse eller dødsfald.

• Hold produktet uden for små børns rækkevidde.
En rem viklet rundt om en persons hals kan muligvis resultere i strangulering.
Delene eller de medfølgende dele til kameraer og tilbehør er farlige, hvis de sluges.
Ved slugning skal der straks opsøges lægehjælp.
Batteriet er farligt, hvis det sluges. Ved slugning skal der straks opsøges lægehjælp
• Brug kun strømkilder speciﬁceret i denne instruktionsmanual til brug med dette produkt.
• Produktet må ikke adskilles eller modiﬁceres.
• Produktet må ikke udsættes for kraftige stød eller vibrationer.
• Rør ikke ved nogen uafskærmede interne dele.
• Stop anvendelsen af produktet i et hvert tilfælde af unormale omstændigheder som fx ved
røgudvikling eller en mærkelig luft.
• Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom sprit, benzin eller malingsfortynder til
rengøring af produktet.
• Produktet må ikke blive vådt. Put ikke fremmedlegemer eller væsker ind i produktet.
• Brug ikke produktet når der muligvis er brændbare gasser til stede.
Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.
• Hvis din model er udstyret med et udskifteligt objektiv, skal du ikke efterlade objektivet
(eller kameraet med objektivet monteret) i solen uden objektivdæksel på.
Objektivet kan koncentrere lyset og medføre brand.
• Rør ikke ved produktet, hvis der er tilsluttet til en strømkontakt under tordenvejr.
Dette kan medføre elektrisk stød.
• Vær opmærksom på følgende instruktioner ved brug af kommercielt tilgængelige batterier
eller medfølgende batteripakker.
- Brug kun batterier/batteripakker sammen med deres speciﬁcerede produkt.
- Opvarm ikke batterier/batteripakker, og udsæt dem ikke for ild.
- Oplad ikke batterier/batteripakker vha. uautoriserede batteriopladere.
- Udsæt ikke stikkene for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalstifter eller
andre metalgenstande.
- Anvend ikke lækkende batterier/batteripakker.
- Når du bortskaﬀer batterier/batteripakker, skal stikkene isoleres med tape eller
andre midler.
Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.
Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit
tøj, skal det udsatte område skylles omhyggeligt under løbende vand. I tilfælde af øjenkontakt
skal der skylles omhyggeligt med rigelige mængder rent rindende vand og straks opsøges
lægehjælp.
• Overhold følgende instruktioner ved brug af en batterioplader eller vekselstrømsadapter.
- Fjern med mellemrum eventuel støvophobning fra strømstikket og stikkontakten vha. en
tør klud.
- Tilslut eller frakobl ikke produktet med våde hænder.
- Brug ikke produktet, hvis strømstikket ikke er sat helt ind i strømkontakten.
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Sikkerhedsinstruktioner
- Udsæt ikke strømstikket og stikkene for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med
metalstifter eller andre metalgenstande.
• Rør ikke ved batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren tilsluttet til en strømkontakt
under tordenvejr.
• Placer ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadig, knæk eller modiﬁcer ikke
strømkablet.
• Pak ikke produktet ind i klædestof eller andre materialer under brug eller kort efter brug,
når produktet stadig har en varm temperatur.
• Tag ikke stikket ud af produktet ved at trække i strømkablet.
• Lad ikke produktet være tilsluttet til en strømkilde i længere tidsperioder.
• Oplad ikke batterier/batteripakker ved temperaturer uden for området 5-40 °C.
Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.
• Lad ikke produktet være i kontakt med det samme hudområde i længere tidsperioder
under brug.
Dette kan resultere i forbrændinger pga. kontakt med lav temperatur, herunder hudrødmen
og blæredannelse, selv hvis produktet ikke føles varmt. Brug af et stativ eller lignende udstyr
anbefales, når produktet anvendes på varme steder og til personer med kredsløbsproblemer
eller mindre følsom hud.
• Følg anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor anvendelsen af det er forbudt.
Hvis du ikke gør det, kan det forårsage funktionsfejl på andet udstyr pga. elektromagnetiske
bølger og endda resultere i uheld.

FORSIGTIG:

Betegner risikoen for tilskadekomst.

• Brug ikke ﬂashen i nærheden af øjnene.
Det kan beskadige øjnene.
• Kig ikke på skærmen eller gennem søgeren i længere tidsperioder.
Dette kan give symptomer svarende til køresyge. I en sådan situation skal du stoppe med
at bruge produktet med det samme og hvile dig et stykke tid, før du bruger kameraet igen.
• Flash afgiver høje temperaturer ved aﬀyring. Hold ﬁngre, andre kropsdele og genstande
væk fra ﬂashenheden under optagelse af billeder.
Dette kan forårsage forbrændinger eller funktionsfejl på ﬂashen.
• Opbevar ikke produktet på steder udsat for meget høje eller lave temperaturer.
Produktet kan muligvis blive ekstremt koldt/varmt og forårsage forbrændinger eller
tilskadekomst ved berøring.
• Remmen er kun beregnet til brug på kroppen. Hænges remmen med et produkt monteret
på en krog eller en anden genstand, kan det muligvis beskadige produktet. Ryst eller udsæt
desuden ikke produktet for kraftige stød.
• Udsæt ikke objektivet for et stort tryk og forhindr, at det rammes af en genstand.
Dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller skade produktet.
• Monter kun produktet på et stativ, der er tilstrækkelig stabilt.
• Bær ikke produktet, når det er monteret på et stativ.
Dette kan forårsage personskade eller resultere i en ulykke.
• Rør ikke ved nogen indvendige dele i produktet.
Dette kan medføre personskade.
• Hvis der forekommer nogen unormal hudreaktion eller irritation under eller efter brugen
af dette produkt, skal du undlade at bruge det og henvende dig til en læge.

5

Første
forberedelser

2 Oplad batteriet.

Montering af remmen

1 Monter den medfølgende
rem på remholderen.


Lampefarver
- Opladning: Orange
- Fuldt opladet: Grøn

3 Fjern batteriet.

Opladning af batteriet

1 Sæt batteriet i opladeren. Forberedelse af et kort
Brug følgende kort (sælges særskilt)
med enhver kapacitet.
• SD-hukommelseskort*1
• SDHC-hukommelseskort*1*2
• SDXC-hukommelseskort*1*2

*1 Kort, der overholder SD-standarderne.
Det er dog ikke alle kort, der er blevet
godkendt til brug med kameraet.
*2 UHS-I-kort understøttes også.
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Første forberedelser

Isætning/fjernelse
af batteriet

Isætning/fjernelse
af kortet

1 Åbn dækslet.

1 Åbn dækslet.

2 Isæt batteriet.

2 Isæt kortet.
(1)

Fjernelse
Fjernelse

3 Luk dækslet.
3 Luk dækslet.
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Første forberedelser

Montering af
et objektiv

4 Forbered optagelse.

1 Sluk kameraet.
(2)

(1)


Tryk på (1), mens du drejer (2)
en smule, og slip derefter (1).


Drej (2) lidt mere,

Kontroller, at skærmen er tom.

2 Fjern objektiv- og
kameradækslet

3 Monter objektivet.


Placer det hvide
monteringsmærke på
objektivet ud for det hvide
monteringsmærke på kameraet,
og drej objektivet i pilens
retning, til det klikker på plads.
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indtil det klikker.

Første forberedelser

Afmontering af
et objektiv

1 Sluk kameraet.

Indstilling af dato,
klokkeslæt, tidszone
og sprog

1 Tænd kameraet.


Kontroller, at skærmen er tom.

2 Afmonter objektivet.
(3)

2 Indstil tidszonen.

(2)
(1)


Tryk på (1), mens du drejer
objektivet mod (2), indtil det ikke
kan komme længere.

Fjern objektivet (3).

3 Monter objektiv- og
kameradækslet.


Brug <Y> <Z>-tasterne til
at vælge tidszonen, og tryk
på <0>.
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Første forberedelser


Tryk på <0>.


Vælg [OK], og tryk derefter
på <0>.

4 Angiv det ønskede
sprog.


<W> <X>-taster til at vælge
tidszonen → <0> →
<Y> <Z>-taster til at vælge
[OK] → <0>

3 Angiv dato og
klokkeslæt.


<Y> <Z>-taster til at navigere
→ <0> → <W> <X>-taster
til at justere → <0>
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Brug <W> <X>-tasterne til
at vælge [SprogK], og tryk
derefter på <0>.


Brug <V>-krydstasterne til at
vælge et sprog, og tryk derefter
på <0>.

Afprøvning af
kameraet

4 Fokuser (tryk halvt ned).

Optagelse

1 Fjern objektivdækslet,
og tænd kameraet.


Kameraet bipper to gange

2 Skift til <A>-metode.

efter fokusering.


Der vises AF-punkter omkring
de positioner, der er i fokus.

Brug af ﬂashen

3 Zoom ind eller ud
efter behov.


Hvis [D] blinker, skal du bruge
<D>-knappen til at løfte den
indbyggede ﬂash.


Drej zoomringen på objektivet
med din ﬁngre, mens du ser
på skærmen.
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Afprøvning af kameraet

5 Optag (tryk helt ned).

2 Vælg et billede.

Filmoptagelse


Film mærkes med [s1].

[oREC] vises under optagelse.

Tryk på ﬁlmknappen igen for

Afspilning af ﬁlm

at stoppe ﬁlmoptagelsen.

Visning

1 Tryk på <x>-knappen.


Tryk på <0> to gange.

Brug <W> <X>-tasterne til
at justere lydstyrken.
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Varemærker og licenser
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Ansvarsfraskrivelse
• Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
• Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes
ud end på selve kameraet.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaﬀes sammen
med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning,
som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et
kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder
det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller
(Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration,
som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal aﬂeveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en
godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt
indsamlingssted for elektronikaﬀald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering
af denne type aﬀald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred
på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoﬀer, der generelt kan foreﬁndes i elektrisk
og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaﬀelse af produktet, bidrager du til eﬀektiv brug af
naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale aﬀaldsmyndighed, det lokale
aﬀaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery
for at få ﬂere oplysninger om genbrug af dette produkt.
FORSIGTIG
DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN
UKORREKT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.
Brug i kombination med originalt Canon-tilbehør anbefales.
Brug af USB-kabler, der er betegnet som originalt Canon-tilbehør, anbefales.
Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (stikket på siden af kameraet er type D).
Det anbefales at bruge kabler, der er højst 2,5 m lange.
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Modelnummeret er PC2367 (inklusive WLAN- og BLE-modulet i model WM601).
Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet eller bag
vippeskærmen for at identiﬁcere den aktuelle model.
Lande og områder, der tillader anvendelse af trådløse funktioner
- Brug af trådløs funktion er forbudt i nogle lande, og ulovlig anvendelse kan straﬀes i henhold til
nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons websted for at kontrollere, hvor anvendelse
er tilladt, så du undgår at overtræde bestemmelser om trådløs anvendelse.
Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget ansvar for problemer, der måtte opstå i forbindelse
med anvendelse af trådløse funktioner i andre lande eller områder.
Følgende kan medføre bødestraf:
- Ændring eller justering af produktet
- Fjernelse af produktets certiﬁceringsmærkater
Anvend ikke den trådløse funktion i dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet
elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk
udstyr kan påvirke betjeningen af disse enheder.
Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan ﬁndes på følgende internetadresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-frekvensområde: 2412-2462 MHz
Wi-Fi - maksimal udgangseﬀekt: 12,67 dBm
Bluetooth-frekvensområde: 2402-2480 MHz
Bluetooth - maksimal udgangseﬀekt: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Du kan kontrollere [Vis certiﬁceringslogo] på fanen med indstillinger i menuen.

© CANON INC. 2019
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