راھﻧﻣﺎی ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻓﺎرﺳﻰ

CEL-SX4PA2Z0

دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ و ﻧرم اﻓزار
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره دورﺑﯾن ،راھﻧﻣﺎی ﺗﺻوﯾری ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده روی دورﺑﯾن را ﺟﺳﺗﺟو
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر دورﺑﯾن ﮐﮫ از وب ﺳﺎﯾت  Canonﻗﺎﺑل داﻧﻠود اﺳت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی راھﻧﻣﺎ و ﻧرم اﻓزار دورﺑﯾن و ﻟﻧز را از ﺻﻔﺣﮫ زﯾر داﻧﻠود ﮐﻧﯾد.

http://www.canon.com/icpd/
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت وﺻل اﺳت ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑروﯾد.
ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷور ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺑروﯾد.
ﺑرای ﻣﺷﺎھده دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ  Adobe Readerﻧﯾﺎز اﺳت.
ﺑرای آﮔﺎھﯽ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه داﻧﻠود و ﻧﺻب ﻧرم اﻓزار ،ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی راھﻧﻣﺎی
داﻧﻠود ﺷده ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﮐد  ،QRﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ وب دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی راھﻧﻣﺎ و ﻧرم اﻓزار ﺑروﯾد ﮐﮫ روی
دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد .ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﮐد  ،QRﻣﻧو < ] ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﮑرد[ <
] URLدﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ/ﻧرم اﻓزار[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺷﻣﺎره ﺳ﷼ )ﺷﻣﺎره ﺑدﻧﮫ(
را ھﻧﮕﺎم داﻧﻠود دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی راھﻧﻣﺎ ﯾﺎ ﻧرم اﻓزار وارد ﮐﻧﯾد.
در اﯾن ﺷراﯾط ،ﺷﻣﺎره روی ﺑدﻧﮫ دورﺑﯾن در ﭘﺷت ﺻﻔﺣﮫ
)ﻣﺎﻧﯾﺗور( را وارد ﮐﻧﯾد.

ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ و اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ
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اﺑﺗدا ﭼﻧد ﻋﮑس آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺛﺑت ﺷده
اﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  ،Canon Inc.ﺷرﮐت ھﺎی ﻓرﻋﯽ و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن و ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧدﮔﺎن
آن در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﭘﯽ آﯾﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺎدرﺳت دورﺑﯾن ﯾﺎ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ آن ،ﺷﺎﻣل ﻋﻣﻠﮑرد
ﻧﺎدرﺳت ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋدم ﺛﺑت ﺗﺻوﯾر ﯾﺎ ﺛﺑت آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﮐﺎرﺑر )ﻓﯾﻠم و ﯾﺎ ﺻدا( از اﺷﺧﺎص و ﻣطﺎﻟب دارای ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﯾن اﻓراد و ﯾﺎ ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎﯾرﯾن را ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﭘﯽ راﯾت و ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی ﻧﻘض ﮐﻧد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ اﯾن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻧظور
اﺳﺗﻔﺎده ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای آﮔﺎھﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ دورﺑﯾن ﺧود ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣرﮐز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ،
ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ھﻣراه ﮐﯾت دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی دورﺑﯾن ﺷﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﮔرﭼﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ دﻗت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت و ﺑﯾش از  ۹۹/۹۹درﺻد از
ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت طرح ﻣطﺎﺑﻘت دارﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوارد ﻧﺎدر ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ ﻣﻌﯾوب ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺻورت ﻧﻘطﮫ ھﺎی ﻗرﻣز ﯾﺎ ﺳﯾﺎه ظﺎھر ﺷوﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ دورﺑﯾن را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر
ﺛﺑت ﺷده را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از دورﺑﯾن ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔرم ﺷود .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻧﺷﺎن دھﻧده آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﯾﺳت.

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ
• ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن از اﯾن ﻣﺣﺻول ،ﺣﺗﻣﺎ ً اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد.
• از اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از وارد آﻣدن ﺟراﺣت ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑر ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ھﺷدار

ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧطر ﻣﺻدوﻣﯾت ﺟدی ﯾﺎ ﻣرگ اﺳت.

• اﯾن ﻣﺣﺻول را دور از دﺳﺗرس ﮐودﮐﺎن ﻗرار دھﯾد.
اﻧداﺧﺗن ﺑﻧد ﺑﮫ دور ﮔردن ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺧﻔﮕﯽ او ﺷود.
• ﻓﻘط از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرﻗﯽ ﮐﮫ در اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺣﺻول ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• اﺟزای ﻣﺣﺻول را از ھم ﺟدا ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ در ﻣﺣﺻول دﺳﺗﮑﺎری ﻧﮑﻧﯾد.
• ﻣﺣﺻول را ﺗﺣت ﺿرﺑﮫ ﯾﺎ ﻟرزش ﺷدﯾد ﻗرار ﻧدھﯾد.
• ﻗطﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺑدون ﭘوﺷش را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
• در ﺷراﯾط ﻏﯾرﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻧد وﺟود داﺷﺗن دود ﯾﺎ ﺑوی ﻋﺟﯾب ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻول را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
• از ﺣﻼل ھﺎی آﻟﯽ ﻣﺛل اﻟﮑل ،ﺑﻧزﯾن ،ﯾﺎ ﺗﯾﻧر رﻧﮓ ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
• ﻣﺣﺻول را ﺧﯾس ﻧﮑﻧﯾد.
• اﺟﺳﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت را وارد ﻣﺣﺻول ﻧﮑﻧﯾد.
• در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎزھﺎی ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،از اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،اﻧﻔﺟﺎر ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﺷود.
• ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت دارای ﻧﻣﺎﯾﺎب ،در ﻧﻣﺎﯾﺎب ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺧورﺷﯾد در روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻟﯾزرھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
• ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎﺗری ھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻋرﺿﮫ ﺷده ،از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
 از ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻓﻘط در ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری را در ﻣﻌرض ﺣرارت ﯾﺎ آﺗش ﻗرار ﻧدھﯾد. ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎرژرھﺎی ﺑﺎﺗری ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺷﺎرژ ﻧﮑﻧﯾد. ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را در ﻣﻌرض آﻟودﮔﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﺟﺎق ھﺎی ﻓﻠزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺟﺳﺎم ﻓﻠزی ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد. از ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﮐﮫ ﻧﺷت ﮐرده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد. ھﻧﮕﺎم دور اﻧداﺧﺗن ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ،ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﻧوار ﭼﺳب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﻋﺎﯾﻖ ﮐﻧﯾد.اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،اﻧﻔﺟﺎر ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺗری/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻧﺷت ﻧﻣود و ﻣواد ﺑﺎ ﭘوﺳت ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐرد ،آن ﻗﺳﻣت ھﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ آب ﻓراوان ﺑﺷوﯾﯾد .در ﺻورت
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭼﺷم ،آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻓراوان آب ﺗﻣﯾز ﺑﺷوﯾﯾد و ﻓورا ً ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
• ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﯾﺎ آداﭘﺗور ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب ،از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
 ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮏ ﺑﺎر ،ھرﮔوﻧﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﮐﮫ روی دوﺷﺎﺧﮫ و ﭘرﯾز ﺑرق ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺧﺷﮏ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد. ﺑﺎ دﺳت ﺧﯾس دوﺷﺎﺧﮫ ﻣﺣﺻول را ﺑﮫ ﭘرﯾز ﻧزﻧﯾد ﯾﺎ آن را از ﭘرﯾز ﺧﺎرج ﻧﮑﻧﯾد. در ﺻورت داﺧل ﻧﺷدن دوﺷﺎﺧﮫ در ﭘرﯾز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ،از ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد. دوﺷﺎﺧﮫ و ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را در ﻣﻌرض آﻟودﮔﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﺟﺎق ھﺎی ﻓﻠزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺟﺳﺎم ﻓﻠزی ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد. ھﻧﮕﺎم طوﻓﺎن و رﻋد و ﺑرق ،ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﯾﺎ آداﭘﺗور ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﭘرﯾز ﺑرق را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد. اﺷﯾﺎء ﺳﻧﮕﯾن روی ﺳﯾم ﺑرق ﻗرار ﻧدھﯾد .ﺑﮫ ﺳﯾم ﺑرق آﺳﯾب ﻧزﻧﯾد ،آن را ﭘﺎره ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ آن را دﺳﺗﮑﺎری ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد. ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از آن وﻗﺗﯽ ھﻧوز ﮔرم اﺳت ،ﻣﺣﺻول را در ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ اﺟﻧﺎس دﯾﮕر ﻧﭘﯾﭼﺎﻧﯾد. ﻣﺣﺻول را ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرق وﺻل ﻧﮑﻧﯾد.اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،اﻧﻔﺟﺎر ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﺷود.
• ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﻣﺣﺻول ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﭘوﺳت ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣﺻول ﮔرم ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗﮕﯽ درﺟﮫ دوم ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻗرﻣزی و ﺗﺎول زدن ﭘوﺳت ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺣﺻول در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﮔرم و ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﮔردش ﺧون ﯾﺎ ﭘوﺳت ﻏﯾرﺣﺳﺎس دارﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
• در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﻣﻧوع اﺳت ،از ﻋﻼﺋم ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن اﯾن ﻣﺣﺻول ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم ﻧدادن ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺄﺛﯾر اﻣواج اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺷود و ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑروز ﺳواﻧﺢ ﺷود.

۳

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ
اﺣﺗﯾﺎط

ﺧطر ﻣﺻدوﻣﯾت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

• در ﻧزدﯾﮑﯽ ﭼﺷم ﻓﻠش ﻧزﻧﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭼﺷم آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
• ﺑﻧد ﻓﻘط ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده روی ﺑدن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .آوﯾزان ﮐردن ﺑﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣﺻول وﺻل ﺷده ﺑﮫ آن از ﯾﮏ ﻗﻼب ﯾﺎ ﺷﯽء دﯾﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣوﺟب آﺳﯾب دﯾدن ﻣﺣﺻول ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﯾن ﻣﺣﺻول را ﺗﮑﺎن ﻧدھﯾد ﯾﺎ آن را ﺗﺣت ﺿرﺑﮫ ﺷدﯾد ﻗرار ﻧدھﯾد.
• ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻟﻧز وارد ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ آن ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺟراﺣت ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن ﻣﺣﺻول ﺷود.
• ھﻧﮕﺎم ﻓﻠش زدن ،ﻓﻠش ﮔرﻣﺎی زﯾﺎدی ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،اﻧﮕﺷﺗﺎن ،ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺑدن و اﺟﺳﺎم را دور از دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻠش ﻗرار دھﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﻠش ﺷود.
• اﯾن ﻣﺣﺻول را در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرد ﻗرار ﻧدھﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺣﺻول ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم/ﺳرد ﺷود و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ آن ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﺟراﺣﺎت ﺷود.

اﺣﺗﯾﺎط

اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾب دﯾدن اﻣوال را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

• دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧورﺷﯾد در روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﮕﯾرﯾد.
اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﮕر ﺗﺻوﯾر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺟزای داﺧﻠﯽ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
• ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از دورﺑﯾن در ﺳﺎﺣل ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن طوﻓﺎﻧﯽ ،ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﯾﺎ ﺷن وارد دورﺑﯾن ﻧﺷود.
• ھر ﮔوﻧﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ،دوده ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧﺎرﺟﯽ روی ﻓﻠش را ﺑﺎ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
ﮔرﻣﺎی ﻣﺗﺻﺎﻋد ﺷده از ﻓﻠش ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ دود ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﺣﺻول درﺳت ﮐﺎر ﻧﮑﻧد.
• ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری/ﺑﺎﺗری ھﺎ را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد و در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﺷت ﺑﺎﺗری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﺻول آﺳﯾب ﺑزﻧد.
• ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری/ﺑﺎﺗری ھﺎ را دور ﺑﯾﻧدازﯾد ،ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی آن را ﺑﺎ ﻧوار ﭼﺳب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻋﺎﯾﻖ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐردن ﺑﺎﺗری ﺑﺎ ﻣواد ﻓﻠزی دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر ﺷود.
• ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،آن را از ﺑرق ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،روی آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎ ﻧﭘوﺷﺎﻧﯾد.
اﮔر ﺷﺎرژر ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﭘرﯾز ﺑرق رھﺎ ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد و اﺧﺗﻼل ﺷﺎرژر و در ﻧﮭﺎﯾت آﺗش ﺳوزی ﺷود.
• ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻋرﺿﮫ ﺷده را ﻧزدﯾﮏ ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز ﮔرﻓﺗن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻣوﺟب ﻧﺷت ،ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر آن ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن
ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﺷود.
• اﮔر دورﺑﯾن ﺷﻣﺎ از ﭼﻧد ﺑﺎﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺑﺎﺗری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺷﺎرژ ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد ﺑﺎ ھم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ،و ﺑﺎﺗری ھﺎی ﺟدﯾد و ﻗدﯾﻣﯽ را ﺑﺎ ھم
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﺎﺗری ھﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی  +و – ﺑرﻋﮑس در دورﺑﯾن ﻗرار ﻧدھﯾد.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺻول ﺷود.
• در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دورﺑﯾن در ﺟﯾب ﺷﻠوارﺗﺎن اﺳت ،ﻧﻧﺷﯾﻧﯾد.
اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻧﻘص در ﮐﺎرﮐرد ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯽ ﺷود.

۴

آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﺑﻧد را وﺻل ﮐﻧﯾد
)˻(

)˺(

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد
)˺(

۱

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در ﺷﺎرژر ﺑﮕذارﯾد.

)˻(

)˻(
)˺(

۲

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد.

رﻧﮓ ﭼراغ ھﺎ

 در ﺣﺎل ﺷﺎرژ :ﻧﺎرﻧﺟﯽ -ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺎرژ :ﺳﺑز

۵

آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺧود را در دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮕذارﯾد

۱

)˺(

درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.

)˻(

۲

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دھﯾد.
ﺑرای در آوردن:

)˺(
)˻(

)˺(

۳

ﺳوﺋﯾﭻ ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻧوﺷﺗن ﮐﺎرت ﺧود
را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را در ﺟﺎی ﺧود
ﺑﮕذارﯾد.
ﺑرای در آوردن:

)˻(

۶

آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ

۴

درﭘوش را ﺑﺑﻧدﯾد.

)˻(
)˺(

ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﺳﺎزﮔﺎر )ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد(
• ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ۱*SD
• ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ۲*۱*SDHC
• ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ۲*۱*SDXC
* ۱ﮐﺎرت ھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی  .SDﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ دورﺑﯾن ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺷده اﻧد.
* ۲ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ  UHS-Iﻧﯾز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ

۱

دورﺑﯾن را روﺷن ﮐﻧﯾد.

۲

ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

دﮐﻣﮫ ھﺎی /

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣورد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

۷

آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ

را ﻣﺟددا ً ﻓﺷﺎر دھﯾد ،دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای
دﮐﻣﮫ

اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ]ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[] ،ﺗﺄﯾﯾد[

را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۳

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

را ﺑرای
دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای ﭘﯾﻣﺎﯾش و دﮐﻣﮫ

اﻧﺗﺧﺎب ﻣورد ﻓﺷﺎر دھﯾد ،دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای
ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
]ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ


۸

آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ

زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو ﺑروﯾد.

۲

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﮑرد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

دﮐﻣﮫ ھﺎی /

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ] [ ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

۳

]زﺑﺎن [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۴

زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

۹

آزﻣﺎﯾش دورﺑﯾن
ﻋﮑﺳﺑرداری

۱

دورﺑﯾن را روﺷن ﮐﻧﯾد.

۲

وارد ﺣﺎﻟت

۳

ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺷوﯾد.

 ۴ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت
 (۱ﻓوﮐوس ﮐﻧﯾد(۱) .
ﺑﻌد از ﻓوﮐوس ،دورﺑﯾن دوﺑﺎر ﺑوق ﻣﯽ زﻧد.

ﻧﻘطﮫ ﻓوﮐوس ﺧودﮐﺎر در اطراف ﻓوﮐوس ﻧﻣﺎﯾش داده

ﻣﯽ ﺷود.

 (۲ﻓﯾﻠم ﺑﮕﯾرﯾد(۲) .

ﺿﺑط ﻓﯾﻠم
ﺑرای ﺗوﻗف ﺿﺑط ،ﻣﺟددا ً ﻓﺷﺎر دھﯾد.


۱۰

آزﻣﺎﯾش دورﺑﯾن

REC]


[ در طول ﺿﺑط ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺷﺎھده

۱

ﺑﮫ ﭘﺧش ﺑروﯾد.

۲

ﺗﺻﺎوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺑﺎ ]

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۳

[ ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺷدﻧد .دﮐﻣﮫ

ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫ

دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺻدا ﻓﺷﺎر دھﯾد.


۱۱

ﻋﻼﺋم ﺗﺟﺎری و ﻣﺟوز
• ﻟوﮔوی  SDXCﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎری  LLC ،SD-3Cاﺳت.

ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت
• ﺗﮑﺛﯾر ﻏﯾرﻣﺟﺎز اﯾن راھﻧﻣﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
• طرح ھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات واﻗﻌﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.

اﺣﺗﯾﺎط
در ﺻورت ﺗﻌوﯾض ﺑﺎﺗری ﺑﺎ ﻧوع ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب آن ،ﺧطر اﻧﻔﺟﺎر وﺟود دارد.
ﺑﺎﺗری ھﺎی ﻣﺻرف ﺷده را طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ دور ﺑﯾﻧدازﯾد.
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣﯾﺢ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺻﻠﯽ  Canonﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 ﮐﺎﺑل راﺑط IFC-600PCUﮐﺎﺑل ) HDMIاﻧﺗﮭﺎی دورﺑﯾن :ﻧوع  :(Dاز ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر طول  ۲ ۵ﻣﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

۱۲

ﺷﻣﺎره ﻣدل ) PC2352ﺷﺎﻣل ﻣﺎژول  WLANو  BLEﻣدل  (WM600اﺳت.
ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣدل ﺧود ،ﺑرﭼﺳب زﯾر دورﺑﯾن ﯾﺎ ﭘﺷت ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮐﺞ ﺷوﻧده را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﻋددی ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ  PCﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯽ ﺳﯾم را ﻣﯽ دھﻧد
 اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯽ ﺳﯾم در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺣدود اﺳت ،و اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳتطﺑﻖ ﻣﻘررات ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺷوری ﻣﺟﺎزات ﺷود .ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯽ ﺳﯾم ،ﺑﮫ
وﺑﺳﺎﯾت  Canonﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد در ﮐﺟﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟﺎز اﺳت.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  Canonﻣﺳﺋول ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯽ ﺳﯾم در
ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ دﯾﮕر ﻧﺧواھد ﺑود.
اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﻣﺟﺎزات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷود:
 ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ دﺳﺗﮑﺎری در ﻣﺣﺻول ﺟدا ﮐردن ﺑرﭼﺳب ھﺎی ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ از روی ﻣﺣﺻولاز ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯽ ﺳﯾم اﯾن ﻣﺣﺻول در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرﻗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯽ ﺳﯾم ﻧزدﯾﮏ ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد
آن دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ اﺛر ﺑﮕذارد.
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amﬆelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

ﺑرﺧﯽ از ﻟوﮔوھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻓﻧﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺣﺎﺋز آﻧﮭﺎ اﺳت را ﻣﯽ ﺗوان روی ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب MENU
◄ زﺑﺎﻧﮫ ]] ◄ [ 5ﻧﻣﺎﯾش ﻟوﮔوی ﻣﺟوز[ ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
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