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احتياط
در صورت تعويض باتری با نوع نامناسب آن، خطر انفجار وجود دارد.

باتری های مصرف شده را طبق قوانين محلی دور بيندازيد.

شماره مدل PC2050 (شامل ماژول WLAN مدل WM223) است. برای شناسايی مدل خود، برچسب زير دوربين را مشاهده 
کنيد و به دنبال عددی باشيد که با PC شروع می شود.

کشورها و مناطقی که استفاده از WLAN را مجاز می دانند
- استفاده از WLAN در بعضی از کشورها و مناطق ممنوع است و استفاده غير مجاز از آن ممکن است بر اساس قوانين محلی 
يا کشوری شامل مجازات شود. برای پيشگيری از استفاده غير مجاز از WLAN، به وب سايت Canon مراجعه کنيد تا بيابيد 

که در چه مناطقی استفاده از WLAN مجاز است. 
توجه کنيد که Canon در قبال مشکالت پيش آمده در اثر استفاده از WLAN در ساير کشورها و مناطق مسئوليتی نخواهد داشت.  

انجام کارهای زير ممکن است باعث مجازات قانونی شود:
- تغيير يا دستکاری در محصول

- جدا کردن برچسب های تأييديه از روی محصول
از عملکرد لن بيسيم اين محصول نزديک تجهيزات پزشکی يا ديگر تجهيزات الکترونيکی 

استفاده نکنيد.
استفاده از عملکرد لن بيسيم اين محصول نزديک تجهيزات پزشکی يا ديگر تجهيزات 

الکترونيکی ممکن است بر عملکرد آن دستگاهها تأثير بگذارد.
اين محصول دارای ماژول WLAN تأييد شده توسط استانداردهای IDA Singapore است. 

در اينجا، لطفاً برای اطالع از بيانيه انطباق اصلی با آدرس زير تماس بگيريد: 
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

چاپ اتحاديه اروپا  © CANON INC. 2014
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آزمايش دوربين

فيلمبرداری
دکمه فيلم را برای شروع فيلمبرداری فشار دهيد، و برای  

توقف فيلمبرداری، دوباره آن را فشار دهيد.

   مشاهده

وارد حالت پخش شويد.  ۱
دکمه <1> را فشار دهيد. 

در بين تصاوير خود حرکت کنيد.  ۲
  <q><r> برای مشاهده تصوير قبلی يا بعدی، دکمه های

را فشار دهيد.
] مشخص می شوند. برای پخش   فيلم ها با نماد [

فيلم ها، به مرحله ۳ برويد.

فيلم ها را پخش کنيد.  ۳
  <o><p> را فشار دهيد، دکمه های <m> دکمه

 <m> فشار دهيد، و سپس دکمه [ را برای انتخاب [
را دوباره فشار دهيد.

  [ پخش اکنون شروع می شود و پس از پايان فيلم، [
نمايش داده می شود.

  <o><p> برای تنظيم ميزان صدا، دکمه های
را فشار دهيد.

 پاک کردن تصاوير
برای پاک کردن تصويری که در مرحله ۲ انتخاب کرديد، کارهای زير را انجام دهيد. توجه داشته باشيد 

که امکان بازيابی تصاوير پاک شده وجود ندارد.

دکمه <m> را فشار دهيد، دکمه های <o><p> را برای انتخاب [a] فشار دهيد، و سپس   ۱
دکمه <m> را دوباره فشار دهيد.

پس از اينکه [پاک شود؟] نمايش داده شد، دکمه های <q><r> را برای انتخاب [پاک کردن]   ۲
فشار دهيد، و سپس دکمه <m> را فشار دهيد.



۷

آزمايش دوربينآزمايش دوربين

   تصويربرداری
برای انتخاب کامالً خودکار تنظيمات بهينه برای صحنه های خاص، فقط کافيست اجازه دهيد که دوربين 

سوژه و شرايط تصويربرداری را تعيين کند.

 [ دوربين را روشن کنيد و وارد حالت [  ۱
شويد.

دکمه ON/OFF را فشار دهيد. 
کليد حالت را روی [4] قرار دهيد. 
  <o><p> را فشار دهيد، دکمه های <m> دکمه

 <m> فشار دهيد، و سپس دکمه [ را برای انتخاب [
را دوباره فشار دهيد.

  [ دکمه های <o><p> را برای انتخاب [
فشار دهيد، و سپس دکمه <m> را فشار دهيد.

تصوير را ترکيب بندی کنيد.  ۲
برای بزرگنمايی سوژه، همانطور که به صفحه نگاه می  

کنيد، اهرم زوم را به طرف <i> (تله) حرکت دهيد 
و برای کوچکنمايی سوژه، آن را به طرف <j> (وايد) 

حرکت دهيد.

تصوير بگيريد.  ۳
گرفتن تصاوير ثابت

 .( دکمه شاتر را به آرامی فشار دهيد (
دوربين بعد از فوکوس کردن دو بار بوق می زند،  

و کادرهای AF برای نشان دادن نواحی فوکوس شده 
تصوير نمايش داده می شوند. دکمه شاتر را به طور کامل 

.( فشار دهيد (
اگر [فلش را بيرون بياوريد] روی صفحه ظاهر شد،  

کليد <h> را حرکت دهيد تا فالش بيرون بيايد. 
هنگام تصويربرداری، فالش زده می شود. اگر ترجيح 

می دهيد از فالش استفاده نکنيد، آن را با انگشت خود به 
طرف پايين و به داخل دوربين فشار دهيد.
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آماده سازی های اوليه

  تغيير تاريخ و زمان
برای تنظيم تاريخ و زمان پس از تنظيم اوليه، کارهای زير را انجام دهيد.

دکمه <n> را فشار دهيد.  ۱
اهرم زوم را برای انتخاب زبانه [3] حرکت دهيد.  ۲

 <m> را برای انتخاب [تاريخ/زمان] فشار دهيد، و سپس دکمه <o><p> دکمه های  ۳
را فشار دهيد.

برای انجام تنظيمات، مرحله ۲ در "شارژ کردن مجموعه باتری" را دنبال کنيد.  ۴
دکمه <n> را فشار دهيد.  ۵

    زبان صفحه نمايش
زبان صفحه نمايش را بر حسب نياز تغيير دهيد.

وارد حالت پخش شويد.  ۱ 
دکمه <1> را فشار دهيد. 

به صفحه تنظيمات دسترسی پيدا کنيد.  ۲ 
دکمه <m> را فشار داده و نگه داريد، و سپس بالفاصله  

دکمه <n> را فشار دهيد.
دکمه های <o><p><q><r> را فشار دهيد تا يک  

زبان انتخاب شود، و سپس دکمه <m> را فشار دهيد.
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آماده سازی های اوليه

   تنظيم تاريخ و زمان

دوربين را روشن کنيد.  ۱
دکمه ON/OFF را فشار دهيد. 
صفحه [تاريخ/زمان] نمايش داده می شود.  

تاريخ و زمان را تنظيم کنيد.  ۲
دکمه های <q><r> را برای انتخاب يک گزينه  

فشار دهيد.
دکمه های <o><p> را برای تعيين تاريخ و زمان  

فشار دهيد.
پس از پايان کار، دکمه <m> را فشار دهيد. 

منطقه زمانی محل سکونت را تنظيم کنيد.  ۳ 
برای انتخاب منطقه زمانی محل سکونت خود، دکمه های  

<q><r> را فشار دهيد.
پس از پايان کار، دکمه <m> را فشار دهيد.  

پس از ظاهر شدن پيام تأييد، صفحه تنظيم ديگر نمايش 
داده نمی شود.

  ON/OFF برای خاموش کردن دوربين، دکمه
را فشار دهيد.
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آماده سازی های اوليه

  قرار دادن مجموعه باتری و کارت حافظه

درپوش را باز کنيد.  ۱ 
 .( ) و آن را باز کنيد ( درپوش را بلغزانيد (

مجموعه باتری را در جای خود قرار دهيد.  ۲ 
در هنگام فشار دادن قفل باتری در جهت پيکان، مجموعه  

باتری را به صورت نشان داده شده قرار دهيد و آن را 
به داخل فشار دهيد تا با صدای تق در وضعيت قفل شده 

قرار گيرد.
برای بيرون آوردن مجموعه باتری، قفل مجموعه باتری  

را در جهت پيکان فشار دهيد.

زبانه محافظت در برابر نوشتن کارت را بررسی   ۳ 
کنيد و کارت حافظه را در جای خود قرار دهيد.

ضبط روی کارت حافظه هايی که دارای زبانه محافظت  
در برابر نوشتن هستند، در هنگامی که زبانه در وضعيت 

قفل شده قرار دارد، امکان پذير نيست. زبانه را به 
وضعيت باز تغيير دهيد.

کارت حافظه را در جهت نشان داده شده قرار دهيد  
تا با صدای تق در وضعيت قفل شده قرار گيرد.

برای بيرون آوردن کارت حافظه، آن را به داخل  
فشار دهيد تا يک صدای تق بشنويد، و سپس آرام آن 

را رها کنيد.

درپوش را ببنديد.   ۴   
) و در حين لغزاندن آن را   درپوش را پايين بياوريد (

پايين نگه داريد، تا با صدای تق در وضعيت بسته قرار 
.( گيرد (

پايانه ها قفل باتری

برچسب
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آماده سازی های اوليه

 راهنمای کاربر دوربين
اين دفترچه راهنما موضوعات زير را شرح می دهد:

دستورالعمل های ابتدايی، از آماده سازی های اوليه گرفته تا تصويربرداری و پخش. 
 .Wi-Fi دستورالعمل های ارسال تصاوير و استفاده از خدمات وب از طريق
دستورالعمل های نصب نرم افزار و وارد کردن تصاوير. 
ساير دستورالعمل ها، درباره تمام ويژگی های دوربين. 

دفترچه راهنمای نرم افزار
اين دفترچه راهنما شيوه استفاده از نرم افزار را شرح می دهد. 

  DIGITAL CAMERA Manuals Disk سی دی
را در درايو سی دی رام کامپيوتر قرار دهيد.

برای مشاهده دفترچه راهنما، از دستورالعمل های نمايش  
داده شده پيروی کنيد.

آماده سازی های اوليهآماده سازی های اوليه

   شارژ کردن مجموعه باتری

مجموعه باتری را در جای خود قرار دهيد.  ۱
بعد از تراز کردن عالمت های  روی مجموعه باتری  

و شارژر، مجموعه باتری را با فشار دادن به سمت داخل 
) در جای خود قرار دهيد. ) و به سمت پايين ( )

مجموعه باتری را شارژ کنيد.  ۲
سيم برق را به شارژر وصل کنيد، سپس سر ديگر آن  

را به پريز برق وصل کنيد.
چراغ شارژ نارنجی می شود و شارژ آغاز می شود. 
پس از پايان شارژ، چراغ سبز رنگ می شود.  

مجموعه باتری را خارج کنيد.
برای اطالع از جزئيات مربوط به زمان شارژ و تعداد  

تصاوير يا زمان ضبط موجود با يک مجموعه باتری کامالً 
شارژ شده، به "مشخصات" موجود در راهنمای کاربر دوربين 

مراجعه نماييد.
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   محتويات بسته بندیمحتويات بسته بندی
قبل از استفاده، مطمئن شويد که اين اقالم در بسته بندی موجود هستند.
در صورتی که چيزی کم است، با فروشنده دوربين خود تماس بگيريد.

مجموعه باتریدوربين
NB-6LH

شارژر باتری
CB-2LYE

بند مچی*۱

     

راهنمای شروع به کار
(همين راهنما)

 DIGITAL CAMERA  
۲    *  Manuals Disk

Canon دفترچه طرح ضمانت

 DIGITAL CAMERA Manuals Disk برای اطالع از شيوه وصل کردن لوازم، به راهنمای کاربر دوربين در سی دی  ۱*
مراجعه کنيد.

حاوی دفترچه های راهنما است.  ۲*

کارت حافظه عرضه نشده است.• 

  کارت های حافظه سازگار
کارت حافظه به همراه دوربين عرضه نشده است. يکی از انواع کارت های حافظه زير را بر اساس 
نياز خود خريداری کنيد. از اين کارت های حافظه، صرفنظر از ظرفيت آنها، می توان استفاده کرد. 

برای اطالع از جزئيات مربوط به تعداد تصاوير و زمان ضبط در هر کارت حافظه، به "مشخصات" 
موجود در راهنمای کاربر دوربين مراجعه نماييد.

 •*SD کارت های حافظه
 •*SDHC کارت های حافظه
 •*SDXC کارت های حافظه

کارت های مطابق با استانداردهای SD. با اين وجود، برخی از کارت های حافظه برای کار با دوربين تأييد نشده اند.* 

  دفترچه های راهنما و نرم افزار  دفترچه های راهنما و نرم افزار
می توانيد نرم افزار را از نشانی اينترنتی زير دانلود کنيد:

 http://www.canon.com/icpd/ 
برای اطالع از دستورالعمل های مربوط به نصب نرم افزار، به راهنمای کاربر دوربين در  

 DIGITAL CAMERA Manuals Disk   مراجعه کنيد.
دفترچه های راهنمای زير با فرمت PDF در DIGITAL CAMERA Manuals Disk عرضه شده 

موجود هستند. برای مشاهده دفترچه های راهنما به Adobe Reader نياز است.



CEL-SV1FA2Z0

فارسى راهنمای شروع به کار


