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ҚАЗАҚШАСандық камераның жұмысты 
бастау нұсқаулығы
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Нұсқаулықтар және бағдарламалық жасақтама
Камера туралы қосымша ақпарат үшін камерада көрсетілген мүмкіндік 
нұсқаулығын қараңыз немесе Canon веб-сайтынан жүктеп алуға 
болатын [Руководство по расширенным операциям/Кеңейтілген 
пайдаланушы нұсқаулығы] нұсқаулығын қараңыз.

Камера мен объектив нұсқаулықтарын және бағдарламалық 
жасақтаманы төмендегі беттен жүктеп алыңыз.
http://www.canon.com/icpd/

• Интернетке қосылған компьютермен жоғарыдағы URL мекенжайына 
кіріңіз.

• Еліңізге немесе аймағыңызға арналған торапқа кіріңіз.
• Нұсқаулықтарды көру үшін Adobe Reader бағдарламасы қажет.
• Бағдарламалық жасақтаманы жүктеп алу және орнату бойынша 

нұсқауларды жүктеп алынған нұсқаулықтардан қараңыз.
• Нұсқалықтарға және бағдарламалық жасақтаманың веб-бетіне камерада 

көрсетілген QR кодынан қатынасуға болады. QR кодын көрсету үшін 
MENU > [ Параметры функций/ Функция параметрлері] > [Ссылка 
на руководство/ПО / Қолмен/бағдарламалық жасақтама URL] таңдаңыз.

Нұсқаулықтарды немесе бағдарламалық 
жасақтаманы жүктеген кезде сізден 
сериялық нөмірді (корпус нөмірі) енгізу 
сұралуы мүмкін.
Бұл жағдайда, камераның төменгі жағында 
басылған нөмірді енгізіңіз.
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Алдын ала ескертулер және заңды ақпарат
• Суреттер дұрыс жазылғанына көз жеткізу үшін бастапқы түсірілген 

кейбір тексеру суреттерін түсіріңіз және қараңыз. Canon Inc. 
компаниясы және оның еншілес компаниялары мен бөлімшелері 
және оның дистрибьюторлары камераның ақаулығынан болатын 
зақымдарға немесе керек-жарақтардың, оның ішінде құрылғымен 
оқылатын күйде жазылатын немесе жазылған суреттің қателігіне 
жауапты емес.

• Адамдарды және авторлық құқығы бар материалдарды рұқсатсыз 
суретке түсіру немесе жазу (бейне және/немесе дыбыс) сол 
адамдардың құпиялылығын ашуы және/немесе басқалардың 
құқықтарын, оның ішінде авторлық құқық және басқа жеке мүлік 
құқықтарын бұзуы мүмкін. Суретке түсіру немесе жазу тек жеке 
пайдалану мақсатына арналса да, шектеулер қолданылатынын 
ескеріңіз.

• Камера кепілдігі немесе Тұтынушыларды Қолдау туралы ақпарат 
алу үшін камераның Пайдаланушы нұсқаулығы жинағымен берілген 
кепілдік туралы ақпаратты қараңыз.

• Экран дәлдігі өте жоғары өндіру шарттарында жасалған және 
пиксельдердің 99,99%-нан астамы дизайнның сипаттамасына 
сәйкес келеді, тек сирек жағдайда кейбір пиксельдер ақаулы болуы 
немесе қызыл не қара нүкте ретінде пайда болуы мүмкін. Бұл камера 
зақымын білдірмейді немесе жазылған суреттерге әсер етпейді.

• Камера ұзақ уақыт пайдаланылған кезде ол жылып кетуі мүмкін. 
Бұл зақымды білдірмейді.
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Қауіпсіздік нұсқаулары
• Өнімді қауіпсіз пайдалану үшін осы нұсқауларды оқығаныңызға көз жеткізіңіз.
• Өнімді пайдаланушы жарақат алмауы немесе басқаларға зиян келмеуі үшін 

мына нұсқауларды орындаңыз.

 ЕСКЕРТУ Ауыр жарақат алу немесе өлу қаупі бар екенін білдіреді.

• Өнімді кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Адамның мойнына тағылған баудан адам тұншығып қалуы мүмкін.
• Өнімге тек осы нұсқаулықта көрсетілген қуат көзін пайдаланыңыз.
• Өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
• Өнімнің қатты шайқалуына немесе дірілдеуіне жол бермеңіз.
• Кез келген ішкі бөліктерді қолмен ұстамаңыз.
• Түтін немесе әдеттен тыс иіс шығуы сияқты, кез келген жағдайда өнімді 

пайдалануды тоқтатыңыз.
• Өнімді спирт, бензин немесе бояу еріткіші сияқты органикалық 

еріткіштермен тазалауға болмайды.
• Өнімді дымқыл қолмен ұстамаңыз. Өнімнің ішіне бөгде заттарды салмаңыз 

немесе сұйықтықтарды құймаңыз.
• Өнімді тұтанатын газдар болуы мүмкін жерде пайдаланбаңыз.
Бұл электр тогының соғуына, жарылуға немесе өртке себеп болуы мүмкін.
• Коммерциялық қолжетімді батареяларды немесе берілген батарея 

жинақтарын пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
- Батареяларды/батарея жинақтарын өз өнімдерімен бірге пайдаланыңыз.
- Батареяларды/батарея жинақтарын қыздырмаңыз немесе отқа салмаңыз.
- Батареяларды/батарея жинақтарын өкілетті емес батарея 

зарядтағыштарымен зарядтамаңыз.
- Олардың түйіспелерін кірлетпеңіз немесе металл түйреуіштермен не 

басқа металл заттармен түйістірмеңіз.
- Аққан батареяларды/батарея жинақтарын пайдаланбаңыз.
- Батареяларды/батарея жинақтарын тастаған кезде, түйіспелерін таспамен 

немесе басқа нәрсемен оқшаулаңыз.
Бұл электр тогының соғуына, жарылуға немесе өртке себеп болуы мүмкін. 
Егер батарея/батарея жинағы ақса және аққан зат теріңізге немесе киімге тисе, 
тиген аймақты жақсылап сумен шайыңыз. Көзге тиген жағдайда, таза ағынды 
сумен көбірек шайыңыз және дереу дәрігердің көмегіне жүгініңіз.
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Қауіпсіздік нұсқаулары

• Айнымалы ток адаптерін пайдаланған кезде, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
- Қуат ашасына және розеткаға жиналған шаңды құрғақ шүберекпен мезгіл-

мезгіл тазалау керек.
- Өнімді дымқыл қолмен қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.
- Егер қуат ашасы розеткаға толық кірмесе, өнімді пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасын және түйіспелерін кірлетпеңіз немесе металл 

түйреуіштермен не басқа металл заттармен түйістірмеңіз.
- Найзағай барысында розеткаға қосылған батарея зарядтағышын немесе 

айнымалы ток адаптерін ұстамаңыз.
- Қуат сымының үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Қуат сымын зақымдамаңыз, 

сындырмаңыз немесе өзгертпеңіз.
- Өнімді пайдалану барысында немесе пайдаланғаннан кейін шүберекке 

немесе басқа материалдарға орамаңыз.
- Өнімді қуат көзіне ұзақ уақыт бойы қосулы күйінде қалдырмаңыз.

Бұл электр тогының соғуына, жарылуға немесе өртке себеп болуы мүмкін.
• Өнімді пайдалану барысында теріңіздің бірдей аймағына ұзақ уақыт бойы 

тиіп тұруына жол бермеңіз.
Өнім ыстық сезілмесе де, бұл төмен температурадағы күйікке, оның ішінде 
терінің қызаруына және қабыршақтануына себеп болады. Өнімді ыстық жерлерде 
пайдаланғанда және қан айналымыңыз нашар не теріңіз сезімтал болса, штатив 
немесе ұқсас жабдық пайдалану ұсынылады.
• Өнімді пайдалануға тыйым салынған жерлерде өшіру үшін кез келген 

белгілерді орындаңыз.
Бұлай істемеу басқа жабдықтың электр магниттік толқындардың әсеріне 
байланысты жұмыс істемей қалуына, тіпті апатқа себеп болуы мүмкін.

 САҚ БОЛЫҢЫЗ Жарақаттану қаупі бар екенін білдіреді.

• Жарқылды көздеріңізге жақын жерде жақпаңыз.
Көздеріңізді зақымдауы мүмкін.
• Бау тек денеде пайдалануға арналған. Ілмекке немесе басқа затқа тағылған 

бауға кез келген өнімді ілу өнімді зақымдауы мүмкін. Сонымен қатар, 
өнімді шайқамаңыз немесе қатты соғып алмаңыз.

• Объективке қатты күш салмаңыз немесе басқа заттың соғуына жол бермеңіз.
Бұл жарақатқа немесе өнімнің зақымдалуына себеп болады.
• Жарқыл жанған кезде жоғары температура шығады. Суреттер түсірген 

уақытта саусақтарыңызды, денеңіздің кез келген басқа бөліктерін және 
заттарды жарқылдан қашық ұстаңыз.

Бұл күйіп қалуға немесе жарқылдың дұрыс істемеуіне себеп болады.
• Өнімді температурасы тым жоғары немесе төмен температурада қолданбаңыз.
Өнім шамадан тыс ыстық/суық болуы және ұстаған кезде күйіп қалуға немесе 
жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
• Осы өнімді пайдалану кезінде немесе одан кейін әдеттен тыс тері 

реакциясы немесе тітіркенуі орын алса, әрі қарай пайдалануды 
тоқтатыңыз және медициналық кеңеске/бақылауға жүгініңіз.
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Дайындалу

Бауды тағу

1 Берілген бауды бау 
бекіткішке тағыңыз.

(2)

(1)

zz Бауды камераның сол жағына 
да тағуға болады.

Батарея жинағын 
зарядтау

1 Батарея жинағын 
зарядтау құрылғысына 
салыңыз.

(1)

(2)

2 Батарея жинағын 
зарядтаңыз.

(1)

(2)

zz Шамның түстері
 - Зарядтау: Қызғылт сары
 - Толық зарядталған: Жасыл

3 Батарея жинағы 
шығарыңыз.

(2)

(1)
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Дайындалу

Жад картасын дайындау
Келесі жад карталарын 
(бөлек сатылады) кез келген 
сыйымдылықта пайдаланыңыз.
• SD жад карталары*1

• SDHC жад карталары*1*2

• SDXC жад карталары*1*2

*1 SD стандарттарына сай келетін 
карталар. Алайда, барлық жад 
карталарының бұл камерамен 
жұмысы тексерілмеген.

*2 UHS-I жад карталарына да қолдау 
көрсетіледі.

Батарея жинағын және 
жад картасын салу/алу

1 Қақпақты ашыңыз.

(2)

(1)

2 Батарея жинағын 
салыңыз.

(2)

(1)

 Алып тастау үшін:
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Дайындалу

3 Жад картасын салыңыз.

(2)

(1)

 Алып тастау үшін:

4 Қақпақты жабыңыз.

(1)

(2)

Күнді, уақытты, уақыт 
белдеуін және тілді орнату

1 Камераны қосыңыз.

2 Уақыт белдеуін 
орнатыңыз.

zz Уақыт белдеуі →  түймесін 
таңдау үшін /  түймелері 
немесе  дискісі

zz  түймесі
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Дайындалу

zz Уақыт белдеуі →  түймесін 
таңдау үшін /  түймелері 
немесе  дискісі [OK] →  
түймесін таңдау үшін → /  
түймелері немесе  дискісі

3 Күн мен уақытты 
орнатыңыз.

zz Күн немесе уақыт →  
түймесін таңдау үшін /  
түймелері немесе  дискісі → 

 түймесін реттеу үшін → /  
түймелері немесе  дискісі

zz [OK] →  түймесін таңдау

4 Дисплей тілін орнатыңыз.

zz /  түймелері [Язык /Тіл ] 
таңдау үшін →  түймесі

zz / / /  түймелері тіл таңдау 
үшін →  түймесі
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Камераны сынап көру

Түсіру

1 Камераны қосыңыз.

zz Камераны өшіру үшін, ON/OFF 
түймесін қайтадан басыңыз.

2  режиміне кіріңіз.

3 Қажетінше үлкейтіңіз 
немесе кішірейтіңіз.

zz Экранды қарап тұрған 
кезде масштабтау тетігін 
жылжытыңыз.

 Объективті пайдаланған 
кезде:

4 Фокустаңыз (жартылай 
басыңыз).

zz Фокустағаннан кейін камера 
дыбыстық сигнал береді.
zz Фокустау ішіндегі орындар 
айналасында AF нүктесі 
көрсетіледі.

5 Түсіріңіз (толығымен 
басыңыз).
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Камераны сынап көру

 Бейнелер жазған кезде:

zz Жазу барысында [ REC] 
көрсетіледі.
zz Фильм жазуды тоқтату үшін 
фильм түсіру түймесін 
қайтадан басыңыз.

Қарау

1  түймесін басыңыз.

2 Суреттерді таңдаңыз.

zz Бейнелер [ ] 
белгішесімен белгіленеді.

 Бейнелерді ойнатқан кезде:

zz  түймесі (екі рет)
zz Дыбыс деңгейін реттеу үшін  

/  түймелерін басыңыз.
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Сауда белгілері және лицензиялау
• SDXC логотипі - SD-3C, LLC компаниясының сауда белгісі болып табылады.

Бас тарту
• Бұл нұсқаулықты рұқсатсыз қайта жасауға тыйым салынады.
• Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен скриншоттар нақты жабдықтан сәл 

өзгеше болуы мүмкін.

Шыққан жері: орам қорабын қараңыз.

Өндірілген күні: өнімнің жасалған күні орам қорабында көрсетілген.

ООО «Канон Ру»
Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж, бизнес-центр «Серебряный город», Москва, 
109028, Россия

Қазақстан үшін импорттаушы
Байланыс ақпараты орам қорабында көрсетілген.
Қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Өнімді кәдеге жарату
Бұл өнім Сіздің ұлттық және жергілікті заңнамаларыңызға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

Техникалық сипаттамалар
Қуат көзі Батарея жинағы NB-13L

Камераның өлшемдері 
(CIPA нұсқаулықтарына 
негізделген) 

Шамамен 105,0 x 60,9 x 41,4 мм

Камераның салмағы 
(CIPA нұсқаулықтарына 
негізделген)

Шамамен 304 г (батарея жинағы мен жад картасын 
қосқандағы салмағы)
Шамамен 280 г (тек камера корпусының салмағы)

АБАЙЛАҢЫЗ!
АККУМУЛЯТОРДЫҢ ДҰРЫС ТҮРІ САЛЫНБАСА, АТЫЛУ ҚАУПІ БАР.
ҚОЛДАНЫЛҒАН АККУМУЛЯТОРЛАРДЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫНА 
СƏЙКЕС ТАСТАҢЫЗ.
Осы өнімнің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін түпнұсқа Canon керек-жарақтарын 
пайдалану ұсынылады. 
Арнайы USB кабельдерін түпнұсқа Canon керек-жарақтары ретінде пайдалану 
ұсынылады.
Сатып алу қолжетімді HDMI кабелін (камераның бүйіріндегі қосқыш түрі D) 
пайдаланыңыз.
Екеуі де 2,5 м-ден ұзын емес кабельдер пайдалану ұсынылады.



13

Үлгі нөмірі PC2366 (WLAN модуль және BLE WM601 модуль үлгісін қоса). Үлгіңізді 
анықтау үшін камераның төменгі тақтасындағы немесе еңкейтілетін экранның алдыңғы 
жағындағы жапсырмадан PC деп басталатын нөмірді тексеріңіз.
Сымсыз функциясына қолданысына рұқсат ететін елдер мен аймақтар
- Сымсыз функциясы қолданысына кейбір елдер мен аймақтарда тыйым салынған және 
заңсыз қолданыс ұлттық немесе жергілікті ережелер бойынша жазаға тартылуы мүмкін. 
Сымсыз функция ережелерін бұзбау үшін қолданысқа рұқсат етілген жерлерді қарау 
мақсатында Canon веб-торабына кіріңіз.
Canon корпорациясы сымсыз функциясын басқа елдер мен аймақтарда пайдаланғаннан 
туындаған барлық проблемаларға жауапты болып табылмайды.
Келесілердің кез келгенін орындау жағдайында заңды жазалар қолданылуы мүмкін: 
- Өнімді өзгерту
- Өнімнен куәлік жапсырмаларын алып тастау
Осы өнімнің сымсыз функциясын медициналық жабдыққа немесе басқа электрондық 
жабдыққа жақын пайдаланбаңыз.
Сымсыз функциясын медициналық жабдыққа немесе басқа электрондық жабдыққа 
жақын пайдалану ол құрылғылардың жұмысына әсер етуі мүмкін.

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

[Отображ. логотипа сертиф./Сертификат логотипін көрсету] параметрін мәзірдің 
параметрлер қойындысына белгілеуіңізге болады.
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