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Kullanım Kılavuzları ve Yazılım
Fotoğraf makinesi hakkında daha fazla bilgi için fotoğraf makinesinde 
görüntülenen özellik yönergelerini arayın veya Canon web sitesinden 
indirebileceğiniz Gelişmiş Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Fotoğraf makinesi ve lens kullanım kılavuzları ile yazılımı 
aşağıdaki sayfadan indirin.
http://www.canon.com/icpd/

• İnternete bağlı bir bilgisayarla yukarıdaki URL'ye erişim sağlayın.
• Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
• Kullanım kılavuzlarını görüntülemek için Adobe Reader gerekir.
• Yazılımı indirme ve yükleme hakkında talimatlar için indirilen kullanım

kılavuzlarına başvurun.
• Kullanım kılavuzları ve yazılım web sayfasına, fotoğraf makinesinde

görüntüleyebileceğiniz bir QR kodu aracılığıyla da erişebilirsiniz.
QR kodunu görüntülemek için MENÜ > [ ] (İşlev ayarları) >
[Kılavuz/yazılım URL'si] öğesini seçin.

Kullanım kılavuzlarını veya yazılımı indirirken 
seri numarasını (gövde numarasını) girmeniz 
istenebilir.
Bu durumda, ekranın (monitörün) arkasında 
yazan numarayı girin.
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Ön Notlar ve Yasal Bilgiler
• Fotoğrafl arın doğru kayded ld ğ nden em n olmak ç n başlangıçta

b rkaç test çek m  yaparak gözden geç r n. Canon Inc., bağlı ş rketler
ve şt rakler  le d str bütörler , b r fotoğrafın kayded lememes ne veya
mak nede okunab lecek şek lde kayded lememes ne neden olan, hafıza
kartları dah l, kamera veya aksesuarın her türlü arızasından kaynaklanan
h çb r dolaylı hasardan sorumlu değ ld r.

• Kullanıcı tarafından nsanların veya tel f haklı materyaller n z ns z
fotoğrafının çek lmes  veya kaydının yapılması (v deo ve/veya ses) söz
konusu nsanların özel yaşamlarına tecavüz edeb l r ve/veya tel f hakkı
ve d ğer f kr  mülk yet hakları da dah l olmak üzere başkalarının yasal
haklarını hlal edeb l r. Bahse konu fotoğraf çek m  veya kayıt, yalnızca
k ş sel kullanım n yet yle yapılsa b le kısıtlamaların geçerl  olab leceğ n
unutmayın.

• Kamera garant s  veya Müşter  Desteğ  le lg l  b lg  ç n lütfen
kameranızın Kullanma Kılavuzu Set  le b rl kte ver len garant
b lg ler ne bakın.

• Ekran, oldukça yüksek hassas yetl  üret m koşulları altında üret lm ş
olmasına ve p kseller n %99,99’dan daha fazlası tasarım tekn k
özell kler n  karşılamasına rağmen nad r durumlarda bazı p kseller
kusurlu olab l r veya kırmızı ya da s yah noktalar şekl nde gözükeb l r.
Bu, kameranın hasarlı olduğunu göstermez veya kayded len fotoğrafl arı
etk lemez.

• Kamera uzun süre kullanıldığında ısınab l r. Bu, arızalı olduğunu
göstermez.
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Güvenlik Talimatları
• Ürünü güvenl  b r şek lde kullanmak ç n bu tal matları mutlaka okuyun.
• Ürün operatörünün veya başkalarının yaralanmasını veya zarar görmes n

engellemek ç n bu tal matlara uyun.

 UYARI: C dd  yaralanma veya ölüm r sk n  göster r.

• Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
B r nsanın boynuna dolanan askı boğulmaya neden olab l r.
Fotoğraf mak neler n n veya aksesuarların parçaları ya da ver len malzemeler  yutulursa 
tehl kel d r. Yutulması durumunda derhal doktora başvurun.
P l yutulursa tehl kel d r. Yutulması durumunda derhal doktora başvurun.
• Ürünle kullanmak ç n yalnızca bu kullanma kılavuzunda bel rt len güç kaynaklarını kullanın.
• Ürünü parçalarına ayırmayın veya üzer nde değ ş kl k yapmayın.
• Ürünü güçlü şoklara veya t treş me maruz bırakmayın.
• Açıktak  h çb r ç parçaya dokunmayın.
• Duman çıkması veya tuhaf b r koku alınması g b  anormal durumlarda ürünü kullanmayı 

bırakın.
• Ürünü tem zlemek ç n alkol, benz n veya boya ncelt c  g b  organ k çözücüler kullanmayın.
• Ürünü ıslatmayın. Ürüne yabancı maddeler veya sıvılar sokmayın.
• Ürünü yanıcı gazların mevcut olab leceğ  yerlerde kullanmayın.
Bu, elektr k çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olab l r.
• Lens  veya lens n takılı olduğu fotoğraf mak nes n  lens kapağı takılı olmadan açıkta 

bırakmayın.
Lens ışığı yoğunlaştırab l r ve yangına neden olab l r.
• Ş mşek fırtınaları esnasında elektr k pr z ne bağlı ürüne dokunmayın.
Bu, elektr k çarpmasına neden olab l r.
• P yasada mevcut p ller  veya ürünle ver len p l paketler n  kullanırken aşağıdak  

tal matlara uyun.
 - P ller /p l paketler n  yalnızca bel rt len ürünler yle kullanın.
 - P ller /p l paketler n  ısıtmayın veya ateşe maruz bırakmayın.
 - P ller /p l paketler n  onaysız p l şarj aletler yle şarj etmey n.
 - Kutupları k re maruz bırakmayın veya bunların metal ğneler ya da d ğer metal nesnelere 

temas etmes ne z n vermey n.
 - Akan p ller /p l paketler n  kullanmayın.
 - P ller /p l paketler n  atarken kutupları bantla veya başka b r nesneyle yalıtın.

Bu, elektr k çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olab l r.
B r p l/p l paket  akar ve materyal c ld n ze ya da kıyafet n ze temas ederse maruz kalan bölgey  
musluk suyu le tamamen yıkayın. Göze temas etmes  durumunda bol m ktarda tem z musluk 
suyu le tamamen yıkayın ve derhal doktora başvurun.
• P l şarj alet  veya AC adaptörü kullanırken aşağıdak  tal matlara uyun.

 - Elektr k f ş nde ve pr zde b r ken tozu kuru b r bezle düzenl  olarak tem zley n.
 - Ürünü ıslak ellerle pr ze takmayın veya pr zden çıkarmayın.
 - Elektr k f ş  pr ze sonuna kadar takılmadan ürünü kullanmayın.
 - Elektr k f ş n  ve kutupları k re maruz bırakmayın veya bunların metal ğneler ya da d ğer 

metal nesnelere temas etmes ne z n vermey n.
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Güvenl k Tal matları

• Ş mşek fırtınaları esnasında elektr k pr z ne bağlı p l şarj alet ne veya AC adaptörüne 
dokunmayın.

• Güç kablosunun üzer ne ağır eşyalar koymayın. Güç kablosuna zarar vermey n, 
kabloyu parçalamayın veya kablo üzer nde değ ş kl k yapmayın.

• Kullanırken veya kullandıktan kısa süre sonra ürün hala sıcakken ürünü bez veya başka 
b r materyale sarmayın.

• Ürünü güç kablosundan çekerek pr zden çıkarmayın.
• Ürünü güç kaynağına bağlı durumda uzun süre bırakmayın.
• P ller /p l paketler n  5–40 °C aralığının dışındak  sıcaklıklarda şarj etmey n.
Bu, elektr k çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olab l r.
• Kullanım sırasında ürünün c ld n aynı bölges ne uzun süre temas etmes ne z n vermey n.
Bu, ürün sıcak h ssed lmese b le, c ltte kızarıklık ve kabarma da dah l olmak üzere düşük 
sıcaklık temas yanıklarına neden olab l r. Ürünü sıcak yerlerde kullanırken ve kan dolaşımı 
sorunu olan veya düşük hassas yetl  c ld  olan k ş ler ç n tr pod veya benzer  ek pman 
kullanılması öner l r.
• Kullanılması yasak olan yerlerde ürünü kapatmak ç n tüm şaretlere uyun.
Aks  takd rde elektromanyet k dalgaların etk s  neden yle d ğer ek pmanların arızalanmasına 
ve hatta kazalara neden olab l r.

 DİKKAT: Yaralanma r sk n  göster r.

• Flaşı gözler n yakınında patlatmayın.
Gözlere zarar vereb l r.
• Ekrana veya v zörden uzun süre bakmayın.
Bu, taşıt tutmasına benzer bel rt lere neden olab l r. Bu durumda derhal ürünü kullanmayı 
bırakın ve kullanmaya devam etmeden önce b r süre d nlen n.
• Flaş patladığında yüksek sıcaklıklar yayar. Fotoğraf çekerken parmakları, vücudunuzun 

d ğer kısımlarını ve nesneler  fl aş ün tes nden uzak tutun.
Bu, yanıklara veya fl aşın arızalanmasına neden olab l r.
• Ürünü aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklı yerlerde bırakmayın.
Ürün aşırı derecede sıcak/soğuk olab l r ve dokunulduğunda yanıklara veya yaralanmaya 
neden olab l r.
• Askı, yalnızca vücutta kullanım amaçlıdır. Askının, kancaya takılı herhang  b r ürün veya 

başka nesne le asılması ürüne zarar vereb l r. Ayrıca ürünü sallamayın veya ürünü güçlü 
darbelere maruz bırakmayın.

• Lense güçlü baskı uygulamayın veya b r nesnen n lense vurmasına z n vermey n.
Bu, yaralanmaya veya ürünün hasar görmes ne neden olab l r.
• Ürünü yalnızca yeter nce sağlam olan b r tr poda takın.
• Tr poda takılıyken ürünü taşımayın.
Bu, yaralanmaya veya kazaya neden olab l r.
• Ürünün ç ndek  h çb r parçaya dokunmayın.
Bu, yaralanmaya neden olab l r.
• Bu ürünün kullanımı sırasında veya sonrasında herhang  b r anormal c lt reaks yonu 

ya da tahr ş  meydana gel rse ürünü kullanmayı bırakın ve doktora başvurun.
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Ön Hazırlıklar

Askıyı Takma

1 B rl kte ver len askıyı, 
askı yuvasına takın.

Pili Şarj Etme

1 P l  şarj c hazına takın.

2 P l  şarj ed n.

 Lamba renkler
 - Şarj olurken: Turuncu
 - Tam şarjlı: Yeş l

3 P l  çıkarın.

Kartı Hazırlama
Aşağıdak  kartları (ayrı satılır) 
kapas te sınırlaması olmadan 
kullanın.
• SD hafıza kartları*1

• SDHC hafıza kartları*1*2

• SDXC hafıza kartları*1*2

*1 Kartlar, SD standartlarına uygundur. 
Ancak tüm kartların bu fotoğraf 
mak nes yle sorunsuz kullanılab leceğ  
garant  ed lmez.

*2 UHS-I kartlar da desteklen r.
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Ön Hazırlıklar

Pili Takma/Çıkarma

1 Kapağı açın.

2 P l  takın.

Çıkarma

3 Kapağı kapatın.

Kartı Takma/Çıkarma

1 Kapağı açın.

2 Kartı takın.
(1)

Çıkarma

3 Kapağı kapatın.
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Ön Hazırlıklar

Lensi Takma

1 Fotoğraf mak nes n  
kapatın.

 Ekranın boş olduğundan
em n olun.

2 Lens  ve fotoğraf 
mak nes  kapağını 
çıkarın.

3 Lens  takın.

 Lenstek  beyaz takma ndeks n
fotoğraf mak nes ndek  beyaz
takma ndeks  le h zalayın ve
lens  yer ne oturuncaya kadar
okla göster ld ğ  yönde çev r n.

4 Çek me hazırlanın.

(1)
(2)

 (1) tuşunu basılı tutarak (2)
yönünde haf fçe çev r n,
ardından (1) tuşunu bırakın.
 Tık ses n  duyana kadar (2)
yönünde b raz daha çev r n.
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Ön Hazırlıklar

Lensi Çıkarma

1 Fotoğraf mak nes n  
kapatın.

 Ekranın boş olduğundan
em n olun.

2 Lens  çıkarın.

(3)
(2)

(1)

 (1) tuşunu basılı tutarak lens  (2)
yönünde durana kadar çev r n.
 Lens  (3) yönüne doğru çıkarın.

3 Lens  ve fotoğraf 
mak nes  kapağını takın.

Tarih, Saat, Saat 
Dilimi ve Dili 
Ayarlama

1 Fotoğraf mak nes n  
açın.

2 Saat d l m n  ayarlayın.

 Saat d l m n  seçmek ç n
<Y> <Z> tuşlarını kullanın ve
ardından <0> tuşuna basın.
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Ön Hazırlıklar

 <0> tuşuna basın.

 <W> <X> tuşlarıyla saat 
d l m n  seç n → <0> → 
<Y> <Z> tuşlarıyla [OK] 
öğes n  seç n → <0>

3 Tar h ve saat  ayarlayın.

 <Y> <Z> tuşlarıyla gez n n → 
<0> → <W> <X> tuşlarıyla 
ayar yapın → <0>

 [Tamam] öğes n  seç n ve 
<0> tuşuna basın.

4 İstenen d l  ayarlayın.

 <W> <X> tuşlarını kullanarak 
[D lK] öğes n  seç n ve <0> 
tuşuna basın.

 D l seçmek ç n <V> çapraz 
tuşlarını kullanın ve <0> 
tuşuna basın.
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Fotoğraf 
Makinesini 
Deneme

  Çekim

1 Lens kapağını çıkarın ve 
fotoğraf mak nes n  açın.

2 <A> moduna g r n.

3 Gerekt ğ  şek lde 
yakına veya uzağa 
zumlama yapın.

 Lens üzer ndek  zum halkasını
parmaklarınızla çev r n ve
ekrandan zley n.

4 Odaklayın (yarıya 
kadar basın).

 Odaklama sonrası fotoğraf
mak nes nden k  kez b p
ses  duyulur.
 Odaktak  görüntü alanının
etrafında AF noktaları
görüntülen r.

Flaşı kullanma

 [D] yanıp sönüyorsa dah l
fl aşı kaldırmak ç n <D>
kolunu kullanın.
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Fotoğraf Mak nes n  Deneme

5 Çek m yapın (tam basın).

V deo kaydetme

 Kayıt sırasında [oREC]
görüntülen r.
 Kaydı durdurmak ç n v deo
çekme düğmes ne tekrar basın.

  Görüntüleme

1 <x> düğmes ne basın.

2 B r görüntü seç n.

 V deolar [s1] le et ketlen r.

V deoları oynatma

 <0> tuşuna k  kez basın.
 Ses  ayarlamak ç n <W> <X>
tuşlarını kullanın.
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T car  Markalar ve L sanslama
• SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun t car  markasıdır.

Sorumluluk Redd
• Bu kılavuzun yetk s z olarak çoğaltılması yasaktır.
• Bu kılavuzdak  llüstrasyonlar ve ekran görüntüler  gerçek ek pmandan

farklı olab l r.

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İTHALATÇI FİRMA
Canon Eurasia
Görüntüleme ve Ofi s Sistemleri A.S.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:1 Kozyatağı 34742 Kadıköy İstanbul
www.canon.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA
Global Headquarters
Canon Inc.
30-2 Shimomaruko 3-Chome
Ohta-Ku Tokyo 146-8501 Japan
www.canon.com

DİKKAT
PİLİN YANLIŞ BİR TÜR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ 
MEVCUTTUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE GÖRE BERTARAF EDİN.
Orijinal Canon aksesuarlarıyla birlikte kullanılması önerilir.
Orijinal Canon aksesuarları olarak belirlenen USB kablolarının kullanılması önerilir.
Ticari bir HDMI kablosu kullanın (fotoğraf makinesinin yan tarafındaki konnektör D tipidir).
Her ikisi de 2,5 metreden uzun olmayan kabloların kullanılması önerilir.
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Menü'nün ayarlar sekmesinden [Sertifi ka Logo Ekranı]'nı kontrol edebilirsiniz.

© CANON INC. 2019

Model numarası: PC2367 (WM601 modelindeki WLAN modülü ve BLE modülü dahil). 
Modelinizi tespit etmek için fotoğraf makinesinin altındaki etikette veya yukarı döndürülebilen 
ekranın arkasına bakarak PC ile başlayan numarayı bulun.
Kablosuz İşlevinin Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler
- Kablosuz işlevinin kullanımı bazı ülkelerde ve bölgelerde yasaklanmıştır ve yasa dışı 
kullanımı ulusal veya yerel düzenlemeler kapsamında cezaya tabi olabilir. Kablosuz 
düzenlemelerini ihlal etmemek için bu işlevin kullanımına izin verilen yerleri kontrol etmek 
üzere Canon web sitesini ziyaret edin. 
Canon diğer ülkeler ve bölgelerde kablosuz işlevinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi 
bir sorundan sorumlu tutulamaz.  
Aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması, yasalar gereği cezayla sonuçlanabilir:
- Ürünü sökmek veya üzerinde değişiklik yapmak
- Ürünün üzerindeki sertifi kasyon etiketlerini sökmek
Bu ürünün kablosuz işlevini tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların 
yakınında kullanmayın.
Bu ürünün kablosuz işlevinin tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında 
kullanılması söz konusu cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
Canon Inc. bu ekipmanın 2014/53/AB Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde sunulmaktadır: 
http://www.canon-europe.com/ce-documentation

Wi-Fi Frekans aralığı: 2412–2462 Mhz
Wi-Fi Maksimum güç çıkışı: 12,67 dBm
Bluetooth Frekans aralığı: 2402–2480 Mhz
Bluetooth Maksimum güç çıkışı: 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




