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Посібники й програмне 
забезпечення
Докладніші відомості про камеру див. в інформації про функції 
на екрані камери або в документі [Руководство по расширенным 
операциям/Детальний посібник користувача], який можна завантажити 
на веб-сайті Canon.

Завантажуйте посібники з використання камери й об’єктивів 
і програмне забезпечення із зазначеного нижче веб-сайту.
http://www.canon.com/icpd/

• Введіть наведену вище URL-адресу в браузері комп’ютера,
підключеного до Інтернету.

• Перейдіть на сайт, який відповідає вашій країні або регіону.
• Для перегляду посібників потрібна програма Adobe Reader.
• Вказівки із завантаження та встановлення програмного забезпечення

див. в завантажених посібниках.
• Отримати доступ до веб-сторінки з посібниками й програмним

забезпеченням можна також за допомогою QR-коду на екрані
камери. Щоб відобразити QR-код, виберіть MENU > [ Налаштування
функцій] > [URL посібника/програми].

Можливо, під час завантаження посібників 
або програмного забезпечення вам буде 
запропоновано ввести серійний номер 
(номер, зазначений на корпусі).
У такому разі введіть номер, зазначений на 
нижній частині камери.
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Попередні зауваження  
та юридична інформація
• Насамперед зробіть кілька пробних знімків, щоб перевірити роботу

камери. Зверніть увагу, що компанія Canon Inc., її філії та дочірні
компанії, а також постачальники не несуть відповідальності за будь-
які непрямі збитки, спричинені несправністю камери чи її аксесуарів,
зокрема карт пам’яті, унаслідок якої за допомогою камери
неможливо зробити знімок або знімок непридатний для зчитування.

• Несанкціонована фото- або відеозйомка (відео- та/або звукозапис)
осіб або матеріалів, захищених авторським правом, може
порушувати конфіденційність цих осіб та/або може порушувати
законні права інших осіб, включно з авторськими та іншими
правами інтелектуальної власності. Зверніть увагу, що обмеження
можуть застосовуватися, навіть якщо така фото- або відеозйомка
призначена лише для особистого користування.

• Докладніші відомості щодо гарантії на камеру або служби підтримки
клієнтів див. в інформації про гарантію в комплекті посібників
користувача камери.

• Незважаючи на те що екран камери виготовлено в умовах
високоточного виробництва та понад 99,99 % пікселів відповідають
технічним характеристикам, у дуже рідкісних випадках деякі пікселі
можуть бути дефектними чи мати вигляд червоних або чорних
точок. Це не є ознакою несправності камери та не впливає на якість
записаних знімків.

• У разі використання протягом тривалого часу камера нагрівається.
Це не є ознакою несправності.
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Правила техніки безпеки
• Уважно вивчіть ці вказівки, щоб користуватися приладом безпечно.
• Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти травмам і збиткам, яких може зазнати 

користувач та інші особи.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ Указує на можливість отримання серйозних 
травм або небезпеку для життя.

• Тримайте виріб у місцях, недоступних для дітей молодшого віку.
Обгортання ремінця навколо шиї людини може призвести до задушення.
• Використовуйте тільки джерела живлення виробу, зазначені в цьому 

посібнику.
• Не розбирайте й не змінюйте виріб.
• Не піддавайте виріб дії сильних ударних хвиль і вібрації.
• Не торкайтеся незахищених внутрішніх частин виробу.
• У разі виникнення незвичних умов, як-от поширення диму або невідомих 

запахів, припиніть використання виробу.
• Заборонено використовувати для чищення органічні розчинники, як-от 

спирт, бензин або розчинник для фарби.
• Не допускайте намокання виробу.
• Не допускайте потрапляння у виріб сторонніх предметів або рідин.
• Не використовуйте виріб у середовищі з горючими газами.
Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, 
вибуху або пожежі.
• Для виробів із видошукачем: не дивіться через видошукач на джерела 

яскравого світла (зокрема, сонце в сонячну погоду або лазери та інші 
джерела яскравого штучного світла).

Це може пошкодити зір.
• Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій під час використання серійних 

акумуляторів або акумуляторних батарей із комплекту поставки.
- Використовуйте акумулятори/акумуляторні батареї тільки з указаним 

виробом.
- Не нагрівайте акумулятори/акумуляторні батареї та не кидайте їх у 

вогонь.
- Не заряджайте акумулятори/акумуляторні батареї за допомогою зарядних 

пристроїв, не схвалених компанією Canon.
- Не забруднюйте роз’єми та не доторкайтеся до них металевими 

шпильками або іншими металевими предметами.
- Не використовуйте акумулятори або акумуляторні батареї, що потекли.
- Під час утилізації акумуляторів або акумуляторних батарей ізолюйте 

роз’єми за допомогою ізоляційної стрічки або інших засобів.
Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, 
вибуху або пожежі. 
Якщо акумулятор або акумуляторна батарея тече і ця рідина потрапила на шкіру 
або одяг, промийте уражену ділянку великою кількістю водопровідної води. У разі 
потрапляння в очі промийте їх великою кількістю чистої проточної води та негайно 
зверніться по медичну допомогу.
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Правила техніки безпеки

• Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій під час використання зарядного 
пристрою або адаптера змінного струму.
- Періодично протирайте вилку й розетку від пилу за допомогою сухої тканини.
- Не підключайте виріб до розетки й не відключайте його від неї мокрими 

руками.
- Не користуйтеся виробом, якщо вилку неповністю вставлено в розетку.
- Не забруднюйте вилку й роз’єми, а також не допускайте контакту цих 

об’єктів зі шпильками та іншими металевими предметами.
- Не торкайтеся зарядного пристрою й мережевого адаптера, що 

підключений до розетки, під час грози.
- Забороняється класти на шнур живлення важкі предмети. Забороняється 

пошкоджувати, розривати та модифікувати шнур живлення.
- Не накривайте виріб тканиною й іншими матеріалами під час або зразу 

після використання, коли він досі теплий від роботи.
- Не лишайте виріб надовго підключеним до джерела живлення.

Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, 
вибуху або пожежі.
• Під час використання виробу не доторкайтеся ним до однієї ділянки шкіри 

протягом тривалого часу.
Це може призвести до опіків при низькій температурі, зокрема до почервоніння 
шкіри та пухирів, навіть якщо виріб не гарячий на дотик. Якщо виріб 
використовується в місці з високою температурою або особами з проблемами 
кровообігу чи з нечутливою шкірою, рекомендується використовувати штатив або 
подібне обладнання.
• Вимикайте виріб, якщо вказано на заборону його використання.
Недотримання таких вказівок може спричинити неправильну роботу іншого обладнання 
внаслідок дії електромагнітних хвиль і навіть призвести до нещасних випадків.

 УВАГА! Указує на можливість отримання травм.

• Не використовуйте спалах біля очей.
Це може заподіяти шкоду очам.
• Ремінець призначено для використання тільки на тілі. Якщо повісити 

ремінець із будь-яким виробом на гачок або інший об’єкт, це може 
призвести до пошкодження виробу. Крім того, не трясіть виріб і 
не піддавайте його сильним поштовхам.

• Не натискайте із силою на об’єктив і уникайте ударів по ньому інших 
предметів.

Це може призвести до травми або пошкодження виробу.
• Під час використання спалаху утворюється висока температура. Не 

підносьте до спалаху пальці, інші частини тіла та предмети під час зйомки 
зображень.

Це може спричинити опіки або несправність спалаху.
• Не залишайте виріб у місцях із високою або низькою температурою.
Виріб може стати занадто гарячим або холодним і спричинити опіки або травму 
в разі дотику.
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Підготовка

Приєднання ремінця

1 Приєднайте ремінець 
із комплекту поставки 
до кріплення ремінця.

(2)

(1)

zz Ремінець можна також 
прикріпити до лівого боку 
камери.

Заряджання 
акумулятора

1 Вставте акумулятор 
у зарядний пристрій.

(1)

(2)

2 Зарядіть акумулятор.

(1)

(2)

zz Колір індикатора
 - Заряджання: жовтогарячий
 - Повністю заряджено: 
зелений

3 Вийміть акумулятор.

(2)

(1)
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Підготовка

Підготовка карти 
пам’яті
Використовуйте карти пам’яті 
вказаних типів будь-якої місткості 
(продаються окремо).
• Карти пам’яті*1

• Карти пам’яті SDHC*1*2

• Карти пам’яті SDXC*1*2

*1 Карти стандарту SD. Однак не всі 
карти були перевірені на можливість 
роботи з камерою.

*2 Підтримуються також карти пам’яті 
стандарту UHS-I.

Вставлення й 
виймання акумулятора 
та карти пам’яті

1 Відкрийте кришку.

(2)

(1)

2 Вставте акумулятор.

(2)

(1)

Виймання
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Підготовка

3 Вставте карту пам’яті.

(2)

(1)

Виймання

4 Закрийте кришку.

(1)

(2)

Налаштування дати, 
часу, часового поясу 
та мови

1 Увімкніть камеру.

2 Установіть часовий пояс.

zz Кнопки /  або диск  для 
вибору часового поясу → 
кнопка 

zz Кнопка 
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Підготовка

zz Кнопки /  або диск  для 
вибору часового поясу → 
кнопка  → кнопки /  або 
диск  для вибору [OK] → 
кнопка 

3 Установіть дату й час.

zz Кнопки /  або диск  для 
вибору дати й часу → кнопка 

→ кнопки /  або диск
для налаштування → кнопка 

zz Виберіть [OK] → кнопка 

4 Установіть мову 
інтерфейсу.

zz Кнопки /  для вибору 
пункту [Мова ] → кнопка 

zz Кнопки / / /  для вибору 
мови → кнопка 
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Перевірка камери

Зйомка

1 Увімкніть камеру.

zz Щоб вимкнути камеру, ще раз 
натисніть кнопку ON/OFF.

2 Виберіть режим .

3 Наблизьте або віддаліть 
об’єкт за потреби.

zz Дивлячись на екран, посуньте 
важілець зуму.

Використання спалаху

4 Виконайте фокусування 
(натисніть наполовину).

zz Установивши фокус, камера 
відтворить звуковий сигнал.
zz Навколо областей 
зображення, що перебувають 
у фокусі, відобразяться точки 
автофокусування.

5 Виконайте зйомку 
(натисніть повністю).
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Перевірка камери

Записування відео

zz Під час записування 
відображатиметься позначка 
[ REC].
zz Щоб зупинити записування 
відео, натисніть ще раз кнопку 
записування відео.

Перегляд

1 Натисніть кнопку .

2 Виберіть зображення.

zz Усі відеоролики мають 
позначку [ ].

Відтворення відео

zz Кнопка  (натиснути двічі)
zz Щоб налаштувати гучність, 
натискайте кнопки / .
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Товарні знаки та ліцензування

• Логотип SDXC є товарним знаком компанії SD-3C, LLC.

Попередження

• Несанкціоноване відтворення цього посібника заборонено.
• Ілюстрації та знімки екрана, використані в посібнику, можуть дещо

відрізнятися від реального пристрою.

ТОВ «Кенон Україна»
Мечнікова вул. 2, вхід А, 3-й поверх
01601, Київ
Україна

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ.
УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ ПРАВИЛАМИ.
Для забезпечення належної роботи виробу рекомендується використовувати фірмові 
аксесуари Canon.
Рекомендовано використовувати фірмові USB-кабелі Canon.
Використовуйте доступний у продажу HDMI-кабель (тип з’єднувача на бічній стороні 
камери — D).
Рекомендовано використовувати кабелі довжиною до 2,5 м.
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Ви можете перевірити [Відображ. логотипа сертифікації] на вкладці параметрів 
у меню.

© CANON INC. 2018

Номер моделі PC2355 (у тому числі модель WM600 із модулем WLAN і модулем BLE).  
Щоб визначити використовувану модель, перевірте на етикетці на нижній стороні камери 
або на задній стороні поворотного екрана номер, який починається з «PC».
Країни та регіони, у яких дозволено використання функції безпроводового зв’язку
- У деяких країнах і регіонах використання функцій безпроводового зв’язку обмежено, 
а їх незаконне використання може переслідуватися відповідно до національних 
або місцевих законів. Щоб запобігти порушенню правил використання функцій 
безпроводового зв’язку, відвідайте веб-сайт Canon і перевірте, де дозволено їх 
використання.
Зауважте, що компанія Canon не може нести відповідальність за жодні проблеми, 
які виникли внаслідок використання функції безпроводового зв’язку в інших країнах 
і регіонах.
Виконання зазначених нижче дій може призвести до накладання дисциплінарних 
стягнень.
- Змінення або модифікація виробу.
- Видалення сертифікаційних етикеток із виробу.
Не використовуйте функцію безпроводового зв’язку цього виробу поблизу медичного та 
іншого електронного обладнання.
Використання функції безпроводового зв’язку поблизу медичного або іншого 
електронного обладнання може вплинути на роботу цих пристроїв.

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




