Darba uzsākšana LATVISKI

CEL-SX7VA2L0

Pamācības un programmatūra
Lai saņemtu plašāku informāciju par kameru, meklējiet kamerā pieejamās
funkciju norādes vai sk. pamācību [Руководство по расширенным
операциям/Paplašinātā lietošanas pamācība], kuru var lejupielādēt Canon
tīmekļa vietnē.
Lejupielādējiet kameras un objektīvu pamācības un
programmatūru no norādītās lapas.

http://www.canon.com/icpd/
• Piekļūstiet šim URL, kad datoram ir interneta savienojums.
• Piekļūstiet savas valsts vai reģiona vietnei.
• Lai skatītu pamācības, jāinstalē programma Adobe Reader.
• Norādījumus programmas lejupielādei un instalēšanai meklējiet
lejupielādētajās pamācībās.
• Pamācībām un programmatūrai varat piekļūt arī tīmekļa vietnē,
izmantojot QR kodu, kuru var atvērt kamerā. Lai atvērtu QR kodu,
izvēlieties MENU > [ ] (Funkciju iestatījumi) > [Manual/software URL /
Pamācību/programmatūras URL].
Pamācību vai programmatūras lejupielādes
laikā jums, iespējams, būs jāievada sērijas
numurs (korpusa numurs).
Šādā gadījumā ievadiet ekrāna (monitora)
aizmugurē uzdrukāto numuru.
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Sākotnējās piezīmes un juridiskā
informācija
• Vispirms uzņemiet un apskatiet dažus izmēģinājuma kadrus, lai
pārliecinātos, vai attēli tika pareizi ierakstīti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
korporācija Canon Inc. un tās meitasuzņēmumi un ﬁliāles, un izplatītāji
nav atbildīgi par izrietošiem bojājumiem, kuri rodas kameras vai
piederuma, tostarp atmiņas kartes, nepareizas darbības rezultātā, kad
nevar ierakstīt attēlu vai to nevar ierakstīt mašīnlasāmā formātā.
• Ja lietotājs nesankcionēti fotografē cilvēkus vai ar autortiesībām
aizsargātus materiālus vai ieraksta tos (video un/vai skaņu), šādi var tikt
aizskarts šo cilvēku privātums un/vai pārkāptas citas juridiskās tiesības,
tostarp autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Ņemiet vērā,
ka ierobežojumi var būt spēkā arī tad, ja šāda fotografēšana vai ieraksts
ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
• Informāciju par kameras garantiju vai klientu atbalstu sk. garantijas
dokumentā, kas iekļauts kameras lietotāja pamācību komplektā.
• Lai arī ekrāns ir izgatavots īpaši augstas precizitātes ražošanas
apstākļos un vairāk nekā 99,99% pikseļu atbilst izstrādes speciﬁkācijām,
atsevišķos gadījumos daži pikseļi var būt bojāti vai izskatīties pēc
sarkaniem vai melniem punktiem. Tas nenorāda, ka kamera ir bojāta, un
neietekmē ierakstītos attēlus.
• Ilglaicīgi lietojot kameru, tā var sasilt. Tas nav darbības traucējums.
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Drošības norādījumi
• Noteikti izlasiet šos norādījumus, lai varētu droši strādāt ar produktu.
• Sekojiet šiem norādījumiem, lai izvairītos no produkta lietotāja vai citu personu
traumēšanas vai kaitēšanas tām.

BRĪDINĀJUMS:

norāda uz nopietnas traumas vai nāves risku.

• Nodrošiniet, ka produktam nevar piekļūt mazi bērni.
Siksniņas aplikšana cilvēka kaklam var izraisīt nožņaugšanu.
Kameras daļas vai komplektā iekļauto piederumu norīšana ir bīstama. Norīšanas gadījumā
nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
Akumulators ir bīstams, ja to norij. Norīšanas gadījumā nekavējoties griezieties pēc
medicīniskās palīdzības.
• Lietošanai ar produktu izmantojiet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos strāvas avotus.
• Neizjauciet un nemodiﬁcējiet produktu.
• Nepakļaujiet produktu stipriem triecieniem vai vibrācijai.
• Nepieskarieties atklātām iekšējām detaļām.
• Pārtrauciet produkta lietošanu, izceļoties jebkuriem neparastiem apstākļiem: dūmiem,
dīvainai smakai u.c.
• Nelietojiet produkta tīrīšanai alkoholu, benzīnu, krāsu atšķaidītājus vai citus organiskos šķīdinātājus.
• Neļaujiet produktam samirkt. Neļaujiet nokļūt produktā svešķermeņiem vai šķidrumiem.
• Nelietojiet produktu vietā, kur var būt viegli uzliesmojošās gāzes.
Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.
• Neatstājiet objektīvu vai kamerai piestiprinātu objektīvu bez uzlikta objektīva vāciņa.
Objektīvs var koncentrēt gaismu un izraisīt aizdegšanos.
• Nepieskarieties produktam, kas pievienots maiņstrāvas kontaktrozetei, pērkona negaisa laikā.
Tas var izraisīt elektrošoku.
• Lietojot tirdzniecībā pieejamas baterijas vai komplektācijā iekļautos akumulatoru blokus,
izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
- Izmantojiet baterijas/akumulatoru blokus tikai ar norādīto produktu.
- Nekarsējiet baterijas/akumulatora blokus un nepakļaujiet tos uguns iedarbībai.
- Nelādējiet baterijas/akumulatoru blokus, izmantojot neapstiprinātus akumulatoru lādētājus.
- Nepieļaujiet, ka pieslēgvietās vai uz tām nokļūst netīrumi vai pieslēgvietas saskaras ar
asiem vai citādiem metāliskiem priekšmetiem.
- Nelietojiet baterijas/akumulatora blokus, kam ir sūce.
- Kad atbrīvojaties no baterijām/akumulatoru blokiem, izolējiet kontaktus ar līmlenti vai
citiem materiāliem.
Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.
Ja baterijai/akumulatora blokam ir sūce un materiāls nonāk saskarē ar jūsu ādu vai apģērbu,
pamatīgi noskalojiet pakļauto vietu tekošā ūdenī. Ja ir skarta acs, pamatīgi izskalojiet to ar lielu
tekoša ūdens daudzumu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Lietojot akumulatoru lādētājus vai maiņstrāvas adapteri, ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus.
- Regulāri ar sausu drānu notīriet sakrājušos putekļus no strāvas spraudņa un maiņstrāvas
kontaktrozetes.
- Nepievienojiet un neatvienojiet produktu maiņstrāvas tīklam ar slapjām rokām.
- Nelietojiet produktu, ja strāvas spraudnis nav pilnīgi iesprausts maiņstrāvas kontaktrozetē.
- Nepieļaujiet, ka uz strāvas spraudņa un pieslēgvietās vai uz tām nokļūst netīrumi vai tās
nonāk saskarē ar asiem vai citādiem metāliskiem priekšmetiem.
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Drošības norādījumi
•

Nepieskarieties akumulatora lādētājam vai maiņstrāvas adapterim, kas pievienots
maiņstrāvas kontaktrozetei, pērkona negaisa laikā.
• Nelieciet uz elektrības vada smagus priekšmetus. Nebojājiet, neplēsiet un nemodiﬁcējiet
strāvas vadu.
• Netiniet produktu audumā vai citos materiālos, kad produkts tiek lietots vai īsi pēc
lietošanas, ja produkts joprojām ir uzsilis.
• Neatvienojiet produktu no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada.
• Neatstājiet produktu ilglaicīgi pievienotu barošanas avotam.
• Nelādējiet baterijas/akumulatora blokus ārpus 5–40 °C temperatūras diapazona.
Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.
• Neļaujiet produktam lietošanas laikā ilglaicīgi būt saskarē ar vienu ādas laukumu.
Arī tad, ja produkts nešķiet karsts, tas var izraisīt zemas temperatūras kontaktapdegumus,
kas izpaužas kā ādas apsārtums un čūlošana. Ja produkts tiek lietots karstās vietās vai to
lieto cilvēks ar asinsrites problēmām vai mazjutīgu ādu, ieteicams izmantot trijkāji vai līdzīgu
aprīkojumu.
• Izpildiet jebkurus norādījumus izslēgt produktu vietās, kur tā lietošana ir aizliegta.
Neizpildot šo prasību, var izraisīt citu iekārtu darbības traucējumus elektromagnētisko viļņu
ietekmes dēļ un pat izraisīt negadījumus.

UZMANĪBU:

norāda uz traumas risku.

• Nedarbiniet zibspuldzi tuvu acīm.
Tas var ievainot acis.
• Neskatieties ekrānā vai skatu meklētājā ilgu laika periodu.
Tas var izraisīt jūrasslimībai līdzīgu nelabumu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet
produkta lietošanu un kādu brīdi atpūtieties, pirms atsākt lietošanu.
• Zibspuldze darbojoties rada augstu temperatūru. Uzņemot fotogrāﬁjas, neturiet pirkstus,
citas ķermeņa daļas un priekšmetus zibspuldzes tuvumā.
Tas var izraisīt disfunkciju vai zibspuldzes darbības traucējumus.
• Neatstājiet produktu vietās, kas pakļautas ārkārtīgi augstām vai zemām temperatūrām.
Produkts var kļūt ārkārtīgi karsts/augsts un pieskaroties izraisīt apdegumus vai traumas.
• Siksnas ir domātas tikai lietošanai uz ķermeņa. Siksnas ar tai pievienotu produktu
uzkāršana uz āķa vai cita priekšmeta var sabojāt produktu. Nekratiet produktu un
nepakļaujiet to stipriem triecieniem.
• Nepakļaujiet objektīvu stipram spiedienam un nepieļaujiet, ka cits priekšmets pret to triecas,
uz tā krīt u.tml.
Tas var izraisīt traumas vai produkta bojājumus.
• Stipriniet produktu tikai uz trijkāja, kas ir pietiekami stabils.
• Nenesiet uz trijkāja nostiprinātu produktu.
Tas var izraisīt traumu vai negadījumu.
• Nepieskarieties nekādām daļām produkta iekšienē.
Tas var izraisīt traumu.
• Ja šī produkta lietošanas laikā vai pēc tās tiek izraisīta neparasta ādas reakcija vai
kairinājums, atturieties no turpmākas lietošanas un meklējiet medicīnisku konsultāciju/
palīdzību.
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Sākotnējā
sagatavošana

2 Lādējiet akumulatoru.

Siksniņas pievienošana

1 Komplektācijā iekļautās
siksniņas pievienošana
siksniņas stiprinājumam.


Indikatoru krāsas
- Uzlāde: oranžs
- Pilnībā uzlādēts: zaļš

3 Izņemiet akumulatoru.

Akumulatora uzlāde

1 Ievietojiet akumulatoru
lādētājā.

Kartes sagatavošana
Izmantojiet tālāk norādītās kartes
(jāiegādājas atsevišķi) ar jebkādu
ietilpību.
• SD atmiņas kartes*1
• SDHC atmiņas kartes*1*2
• SDXC atmiņas kartes*1*2
*1 SD standartiem atbilstošas kartes.
Tomēr nav veikta pārbaude, vai ar šo
kameru darbojas visas kartes.
*2 Tiek atbalstītas arī UHS-II un UHS-I
atmiņas kartes.
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Sākotnējā sagatavošana

Akumulatora un kartes
ievietošana/izņemšana

3 Ievietojiet karti.

1 Atveriet vāciņu.

2 Ievietojiet akumulatoru.

Izņemšana

Izņemšana

4 Aizveriet vāciņu.
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Sākotnējā sagatavošana

Objektīva pievienošana

4 Sagatavojieties
uzņemšanai.

1 Pārslēdziet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi
stāvoklī <2>.

(1)

(2)


Spiediet (1), vienlaikus nedaudz

2 Noņemiet objektīva un
kameras vāciņus.

pagriežot (2), un pēc tam
atlaidiet (1).

Pagrieziet (2) vēl nedaudz līdz
klikšķim.

Objektīva noņemšana

1 Pārslēdziet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi
stāvoklī <2>.

3 Pievienojiet objektīvu.

2 Noņemiet objektīvu.

Novietojiet balto pievienošanas
marķieri uz objektīva pretī
baltajam pievienošanas
marķierim uz kameras un
pagrieziet objektīvu bultiņas
virzienā, lai objektīvs ar klikšķi
noﬁksējas vietā.

(3)

(2)
(1)


Spiediet (1), vienlaikus griežot
objektīvu virzienā uz (2) līdz atdurei.


Atvienojiet objektīvu, pavelkot
uz priekšu (3).
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Sākotnējā sagatavošana

3 Pievienojiet objektīva un

2 Iestatiet laika joslu.

kameras vāciņus.

Datuma, laika, laika
joslas un valodas
iestatīšana

1 Pārslēdziet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi
stāvoklī <1>.


Lietojiet taustiņus <Y> <Z>,
lai iestatītu laika joslu, pēc tam
nospiediet <0>.


Nospiediet <0>.


Ar taustiņiem <W> <X> izvēlas
laika joslu, un ar taustiņiem →
<0> → <Y> <Z> atlasa
[OK/Apstiprināt] → <0>
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3 Iestatiet datumu un laiku.

Kameras
izmēģināšana
Uzņemšana

1 Noņemiet objektīva

Ar taustiņiem <Y> <Z> pārvietojas,
un ar taustiņiem → <0> → <W>
<X> pielāgo vērtību → <0>


Izvēlieties [OK/Apstiprināt],
pēc tam nospiediet <0>.

4 Iestatiet vēlamo valodu.


Lietojiet taustiņus <W> <X>, lai

vāciņu un pārvietojiet
ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi stāvoklī <1>.

2 Pārvietojiet fokusēšanas
režīma slēdzi stāvoklī
<AF>.

3 Ieslēdziet režīmu <A>.

izvēlētos [LanguageK/ValodaK],
pēc tam nospiediet <0>.


Nospiediet <0>.


Lietojiet krusteniskos taustiņus
<V>, lai izvēlētos valodu, pēc
tam nospiediet <0>.
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Kameras izmēģināšana

4 Tuviniet vai tāliniet pēc
nepieciešamības.


Ja mirgo [D], izmantojiet sviru
<D>, lai paceltu iebūvēto
zibspuldzi.

6 Fotografējiet (nospiediet
līdz galam).


Groziet tālummaiņas gredzenu
ar pirkstiem, skatoties ekrānā.

5 Fokusējiet (nospiediet
līdz pusei).

Filmēšana


Ierakstīšanas laikā ir redzama
norāde [oREC].


Lai apturētu ierakstīšanu, vēlreiz
nospiediet ﬁlmas uzņemšanas
pogu.


Pēc fokusēšanas kamera
atskaņo divus pīkstienus.


Apkārt fokusēšanas pozīcijām

Skatīšana

1 Nospiediet pogu <x>.

tiek rādīti AF punkti.

Zibspuldzes lietošana
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Kameras izmēģināšana

2 Izvēlieties attēlu.


Filmas tiek apzīmētas ar
[s1].

Filmu demonstrēšana


Divreiz nospiediet <0>.

Lietojiet taustiņus <W> <X>, lai
pielāgotu skaļumu.
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Preču zīmes un licencēšana
• SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.

Atruna
• Šīs pamācības nesankcionēta pavairošana ir aizliegta.
• Ilustrācijas un ekrānuzņēmumi šajā pamācībā var nedaudz atšķirties no
reālās ierīces.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai
(2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru
atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību
aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem.
Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols,
saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē,
ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs,
Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem
minēto piemērojamo slieksni.
Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur
iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu
apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas
parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.
Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu
izmantošanu.
Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju
vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni
www.canon-europe.com/weee vai www.canon-europe.com/battery.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
NEIZMANTOJIET NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORUS SPRĀDZIENA RISKA DĒĻ!
IZLIETOTUS AKUMULATORUS UTILIZĒJIET SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM.
Lai nodrošinātu pareizu šī produkta darbību, ieteicams lietot oriģinālus Canon piederumus.
Ieteicams izmantot USB kabeļus, kas izstrādāti kā oriģināli Canon piederumi.
Izmantojiet tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli (ar D tipa savienotāju kameras pusē).
Ieteicams izmantot kabeļus, kuru garumi nepārsniedz 2,5 metrus.
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Modeļa numurs ir PC2358 (spēkā arī WLAN moduļa un BLE moduļa modelim WM600).
Lai identiﬁcētu savu modeli, apskatiet etiķeti uz kameras pamatnes vai aiz paceļamā ekrāna un
atrodiet numuru, kas sākas ar “PC”.
Valstis un reģioni, kur atļauta bezvadu funkcijas lietošana
- Bezvadu funkcijas lietošana dažās valstīs un reģionos ir aizliegta, un neatļautas lietošanas
gadījumā var tikt piemērots sods atbilstoši valsts vai vietējiem noteikumiem. Lai izvairītos no
bezvadu funkcijas lietošanas noteikumu pārkāpšanas, apmeklējiet Canon vietni un uzziniet, kurās
vietās lietošana ir atļauta.
Ņemiet vērā, ka kompāniju Canon nevar saukt pie atbildības par problēmām, kas rodas bezvadu
funkciju lietošanas rezultātā citās valstīs un reģionos.
Juridisku sodu var izraisīt šādu darbību veikšana:
- Produkta mainīšana jeb modiﬁcēšana
- Sertiﬁkācijas etiķešu noņemšana no produkta
Nelietojiet šī produkta bezvadu funkciju, atrodoties medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču
tuvumā.
Bezvadu funkcijas lietošana medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā var ietekmēt šo
ierīču darbību.
Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi frekvenču diapazons: 2401 MHz – 2473 MHz
Wi-Fi maksimālā izvades jauda: 11,7 dBm
Bluetooth frekvenču diapazons: 2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth maksimālā izvades jauda: 9,7 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

Izvēlnes iestatījumu cilnē varat apskatīt [Certiﬁcation Logo Display/Sertiﬁkācijas
logotipu attēlojums].

© CANON INC. 2019
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