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HD-kamera

Ladda och installera batteriet

Ladda det medföljande batteriet i förväg med den 
medföljande batteriladdaren. Att ladda det medföljande 
batteriet fullt tar cirka 1 timme och 30 minuter.

1. Anslut batteriet till batteriladdaren och 
justera mot triangelmarkeringarna.

2. Anslut nätkabeln till batteriladdaren 
och den andra änden till 
ett vägguttag.
•	CHARGE-indikatorn kommer att lysa 

orange. När CHARGE-indikatorn 
på batteriladdaren lyser grönt är 
batteriet fulladdat.

3. Koppla ur nätkabeln ur eluttaget, 
ta loss den från batteriladdaren och 
lossa batteriet. 

4. Öppna kamerans batterifack, skjut in 
batteriet i facket och stäng locket.

CEL-SU8QA250 0175W481

¨  HD-kamera LEGRIA mini
¨  NB-4L Batteri [�]
¨  CB-2LVE Batteriladdare [�]
¨  IFC-400PCU USB-kabel [�]
¨  WS-DC11 Handledsrem [�]
¨  LEGRIA mini CD-skiva
¨  : CD-skivan med Handböcker (övriga språk)
  CD-skivan innehåller fullständiga versioner av kamerans 

Användarhandbok (den här PDF-filen) på övriga språk.
 Se förklaring på nästa sida.

Förpackningens innehåll

2 Sätta i ett minneskort

Det går att använda vanliga kort av typerna 
microSD, microSDHC och microSDXC 
till den här kameran. Vi rekommenderar 
att du använder SD-minneskort med 
hastighetsklass 10. Formatera ett minneskort 
med alternativet [Fullständig formatering] innan 
du använder det med kameran första gången 
(; Formatera ett minneskort).

1. Kontrollera att kameran är avstängd.

2. Öppna luckan för minneskortplatsen 
och för in minneskortet med etiketten 
vänd uppåt.

3. Stäng kortplatsluckan.
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Spela upp video och visa stillbilder

1. Tryck på knappen ^.
•	 [y] Indexfönstret öppnas. Om du vill visa stillbilder, tryck på 

[0] > [} Visa bilder] för att öppna [}] indexskärmen.

2. Tryck på miniatyrbilden för den sekvens eller stillbild som 
du vill visa.
•	Peka på sekvensen vid uppspelning för att få fram 

uppspelningskontrollerna.

Radera inspelningar
Från indexfönstret:

1. Peka på [Redigera] > [Radera].

2. Välj om du vill radera alla sekvenser/stillbilder i samma mapp, 
valda sekvenser/stillbilder eller alla sekvenser/stillbilder.
•	Välja enstaka inspelningar: Peka på alla sekvenser/stillbilder 

du vill radera för att markera dem med ett " och peka sedan 
på [OK].

3. Peka på [Ja] > [OK].
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Installera kamerans Användarhandbok  
(PDF-fil)

Den här handboken visar bara kamerans mest grundläggande 
funktioner för att du ska kunna komma igång. Om du vill läsa mer 
om kameran, gå igenom viktiga säkerhetsanvisningar eller använda 
felsökningskapitlet när ett felmeddelande visas på skärmen, 
använd då den kompletta Användarhandboken (PDF-fil)*.
Du kan installera Användarhandboken (PDF) på en dator på följande sätt. 
Den senaste versionen av PDF-filen finns också tillgänglig för nedladdning 
från din lokala Canon-webbplats. Det kan vara mer praktiskt om du 
föredrar att ha PDF-filen tillgänglig på din smartphone eller läsplatta. 

1. Starta datorn.

2. Sätt i CD-skivan LEGRIA mini i datorns skivenhet.

3. Windows: Använd Utforskaren i Windows för att öppna den 
enhet du satte in i CD-läsaren.
Mac OS: Använd Finder och klicka på CD-ikonen.

4. Klicka/dubbelklicka på Disc_Setup-ikonen .

5. Gå till installationsmenyn, klicka på [Instruction Manual of the 
Camcorder/Kamerans användarhandbok] och välj ditt språk.
•	Windows-användare: Om dialogrutan Kontroll av användarkonto 

visas, följ anvisningarna.

6. När installationen är klar klickar du på [OK] och sedan på  
[Exit/Avsluta].
•	 Installationsprogrammet sparar kamerans Användarhandbok 

(PDF-fil) på datorn och skapar en genväg på skrivbordet, 
för att underlätta.

* För övriga språk, använd CD-skivan med Handböcker.
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Klick!Strömindikatorn 
är avstängd

Komma igång 

Grundläggande inställningar Ställa in kameran

Första gången du startar kameran får du hjälp av 
grundläggande installationsmenyer, för att välja kamerans 
språk och ställa in datum och tid.

1. Sätt på strömmen till kameran.

2. Peka på önskat språk för skärminformationen och 
peka sedan på [æ].

3. Peka på önskad format för datum och tid och peka 
sedan på [æ].

4. Ställa in datum och 
klockslag.
•	Peka på det fält som ska 

ändras och peka på [Í] 
eller [Î] för att ändra. 
Upprepa efter behov. 

•	Peka på [24H] om du vill 
använda 24-timmarsformat, 
eller låt rutan vara 
omarkerad om du vill 
använda AM/PM.

5. Peka på [OK] för att 
slutföra den grundläggande 
inställningen och stänga av 
inställningsmenyn.

Det går att justera vinkeln på den ledade 
LCD-panelen och det inbyggda stativet. 
Beroende på vad du ska spela in kan du behöva 
ändra läge på kameran.

80° 90°

95°
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1. Sätt på strömmen till kameran.

2. Video:   Peka på [Ü] för att börja spela in video. 
Peka på [Ñ] för att avbryta inspelningen.

 Stillbilder:  Tryck på stillbildsknappen för att spela in 
en stillbild.

Stillbildsknapp

3. När du är klar med inspelningen stänger du av kameran.

Spela in video och ta stillbilder6
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Trådlösa funktioner
Kameran har en rad praktiska trådlösa 
funktioner som låter dig använda 
den tillsammans med trådlösa 
smartphones och läsplattor. Du kan 
exempelvis använda en smartphone 
eller läsplatta för att fjärrstyra kameran när du spelar 
in eller för att ladda upp inspelningar till webben.

1. Om så krävs installerar du appen på din smartphone 
eller läsplatta.

2. Välj önskad trådlös funktion på kameran.

3. Anslut enheten trådlöst till LEGRIA mini.

Obs! De steg som behövs kan skilja sig åt i enlighet med 
den trådlösa funktion du vill använda. Mer information finns 
i Användarhandboken (PDF) (; trådlösa funktioner).

Extra tillbehör
Canon har ett helt sortiment av extra tillbehör till din kamera. Mer information 
finns i Användarhandboken (PDF) (; Extra tillbehör).

Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Den här produkten är konstruerad så att den fungerar bäst tillsammans med 
originaltillbehör från Canon. Canon ansvarar inte för skador på produkten 
och/eller andra skador som till exempel eldsvåda etc., som orsakas av 
att andra tillbehör än originaltillbehör från Canon har använts till kameran 
(t.ex. läckande och/eller exploderande batteri). Garantin gäller inte 
reparationer av skador som orsakats av att annat än originaltillbehör från 
Canon har använts, men du kan beställa en reparation mot debitering.

Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör 
från Canon. Om du använder videoutrustning från 
Canon rekommenderar vi tillbehör eller andra produkter 
med den här Canon-märkningen.

Viktiga anvisningar

UPPHOVSRÄTT, VARNING:
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta 
på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot gällande 
upphovsrättslagstiftning.

AKTA
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP 
ANVÄNDS. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA 
BESTÄMMELSER.

Endast för Europeiska unionen och EES  
(Norge, Island och Liechtenstein)

De här symbolerna visar att produkten inte får 
sorteras och slängas som hushållsavfall enligt 
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet 
(2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning 
som implementerar dessa direktiv.
Produkten ska lämnas in på en avsedd 
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation 

auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) 
samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade 
att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering 
av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och 
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan 
återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till 
effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, 
kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för 
avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller  
www.canon-europe.com/battery.

Complies with 
IDA Standards 

DB007671

Den här produkten har en WLAN-modul 
installerad, som har certifierats enligt 
IDA Singapore standarder.

Varningstext rörande batteriet
FARA!
Hantera kamerabatteriet varsamt.
•	 Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
•	 Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 ºC.  

Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
•	 Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
•	 Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
•	 Skydda batteriet från fukt.

Viktigt om minneskortet
•	 Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser eller blinkar. 

Annars kan du förlora data permanent alternativt skada minneskortet.
 – Ta inte ur minneskortet.
 – Koppa inte ur kamerans strömkälla och stäng inte av kameran.
 – Tryck inte på knappen ^.

ANVÄNDNING I OLIKA REGIONER
LEGRIA mini överensstämmer (i juni 2013) med föreskrifterna om 
radiosignaler i nedanstående regioner. Om du vill ha mer information om 
andra regioner där den kan användas, se kontaktlistan inuti den blå ramen 
längst ned på denna sida.

REGIONER

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Hongkong S.A.R., Irland, Island, Italien, Kina 
(PRC fastlandet), Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, 
Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Kommentar till EG-direktiv 

Härmed förklarar Canon Inc. att denna RF401 överensstämmer med de 
viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Om du vill se hela konformitetsdeklarationen, kontakta följande adress:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Modell
ID0033: LEGRIA mini

Varumärken
•	 microSD-, microSDHC- och microSDXC-logotyperna är varumärken som 

tillhör SD-3C, LLC.
•	 Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som 

tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
•	 Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA 

och andra länder.
•	 Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
•	 Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken 

som tillhör Wi-Fi Alliance.
•	 Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken 

eller registrerade varumärken för respektive företag.
•	 Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens 

från Microsoft.
•	 ”Full HD 1080” syftar på Canon-kameror som är 

kompatibla med högupplöst video, bestående av 
1 080 vertikala pixlar (scanninglinjer).

•	 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.

 * Meddelandet visas på engelska så som krävs.

TRYCKT I EUROPA © CANON INC. 2013

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
www.canon-europe.com

Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på  
www.canon-europe.com/Support

Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av 
Canon Europa N.V.

Informationen i den här handboken kontrollerades i juni 2013. Tekniska data och utseende kan ändras utan föregående meddelande.


