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PowerShot ZOOM SV Instruktioner
PowerShot ZOOM är en digitalkamera som också kan användas som monokikare.
Läs den här guiden före användning.
Spara guiden på en lättillgänglig plats för framtida referens.
Den Handbok för avancerad användning, som innehåller detaljerade instruktioner 
om hur du använder den här kameran, finns på webbplatsen som visas på bild 3.

Kamera och huvudtillbehör
  Kamera
  Handlovsrem

  Gränssnittskabel
  Instruktioner (denna guide)

Delarnas namn (bild 1)
(1) < > Kortplats
(2) < > Digitalkontakt
(3) Digital sökare
(4) < > Strömbrytare
(5)  < / > aktiveringsknapp 

för brännvidd/inställning

(6) < > Menyknapp
(7) Dioptriratt
(8)  < > Knapp för slutare/

uppåt/vänster
(9)  < > Knapp för filminspelning/

nedåt/höger
(10) Fäste för handlovsrem

Snabbguide
 ■ Ladda (bild 2)
Använd den medföljande gränssnittskabeln för att ansluta kamerans digitala 
kontakt till nätadaptern (säljs separat) för att ladda kameran.
När laddningen är klar släcks indikatorlampan.

  Vi rekommenderar att du använder en PD-E1 USB-nätadapter 
(säljs separat) för att strömförsörja och ladda produkten. Dessutom är 
användningen av vissa kommersiellt tillgängliga nätadaptrar (USB Type-C, 
Power Delivery-kompatibel, med utspänning/utström: 9 VDC/2 A eller mer) 
godkänd. Mer information finns på Canons webbplats.

 ■ Sätt i kortet (bild 2)
Du kan använda följande kort, oavsett kortets kapacitet.
minneskort microSD/microSDHC/microSDXC
 ■ Fäst remmen
När du har fäst remmen på remfästet sätter du remmen runt handleden.
 ■ Slå på kameran
Tryck på < >.
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 ■ Ställ in datum/tid och tidszon
1. Ställ in tidszon

  Använd vänster/höger knapp för 
att välja [Tidszon] och tryck sedan 
på < >.

  Tryck på < >.

  Använd uppåt-/nedåtknapparna 
för att välja en tidszon och tryck 
sedan på < >.
  Välj [OK] och tryck sedan 
på < >.

2. Ställ in datum och klockslag

  Använd vänster/höger knapp för 
att välja datum och klockslag. 
Tryck sedan på < >.
  Använd uppåt-/nedåt-knapparna 
för att göra inställningarna och 
tryck sedan på < >.
  Välj [OK] och tryck sedan 
på < >.

 ■ Ställ in språk/videosystem
  Välj ett språk i [  : Språk].
  För regioner med videosystemet PAL för tv, välj [PAL] i [  : Videosystem].
  Se den Handbok för avancerad användning för mer information.

 ■ Använd som monokikare
  Vrid dioptriratten åt vänster eller höger för att se tydligare i den digitala sökaren.
  Håll ned knappen < > halvvägs så att fokus ställs in.
  Varje gång du trycker på < > ändras zoomen med 3 nivåer.

 ■ Ta bilder
  Tryck på knappen < > hela vägen ned för att ta stillbilder.
  Tryck på knappen < > för att börja spela in en film. Tryck på knappen 
< > igen för att avsluta filminspelningen.

 ■ Anslut till en smartphone
Genom att använda Canons Camera Connect-app för att ansluta en 
smartphone till kameran kan du använda din smartphone för att visa och 
spara bilder. Installera Camera Connect från Google Play eller App Store. 
Alternativt kan du också komma åt apparna med hjälp av QR-koderna på bild 3.
Se den Handbok för avancerad användning för hur du ansluter till en smartphone.
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Tekniska data
Mått (B × H × D):  Ca 33,4 × 50,8 × 103,2 mm
Vikt: �Ca 145 g (inklusive batteri och kort)/ 

Ca 144 g (inklusive batteri)

Vid kassering av produkten
Innan du kasserar produkten måste du ta ut det uppladdningsbara 
litiumjonbatteriet ur produkten. Se den Handbok för avancerad användning 
för hur du tar ut batteriet.

Säkerhetsinstruktioner
Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.

 VARNING! Visas vid risk för allvarlig skada eller död.

 ●  Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en rem hamnar runt halsen på en person kan den orsaka strypning.
Kameran, tillbehör och delar av tillbehör är farliga att svälja. Sök omedelbart läkarvård 
om det skulle hända.

 ●  Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans 
med produkten.

 ●  Ta inte isär eller ändra produkten.
 ●  Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
 ●  Vidrör inga interna delar.
 ●  Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer 
rök eller konstig lukt från den.

 ●  Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du 
rengör produkten.

 ●  Låt inte produkten bli våt. Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
 ●  Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.

Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
 ●  Vidrör inte en produkt som är ansluten till en strömkälla vid åskväder.

Detta kan resultera i elstöt.
 ●  Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.

 y  Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
 y  Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
 y  Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
 y  Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller 
metallföremål.
 y  Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag 
vid åskoväder.

 ●  Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter 
användning medan den fortfarande är varm.

 ●  Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
 ●  Ladda inte batterier i omgivningstemperaturer utanför intervallet 5–40 °C.

Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
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 ●  Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder 
när den används.

Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador, 
vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.

 ●  Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till och 
med olyckor.

 AKTA! Följ försiktighetsåtgärderna nedan. I annat fall kan det leda till 
fysisk skada eller skada på egendom.

 ●  Titta inte genom sökaren långa stunder i taget.
Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall ska du sluta att använda 
produkten omedelbart och vila en stund innan du fortsätter använda den.

 ●  Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador 
vid beröring.

 ●  Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan 
skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller 
produkten eller utsätt den för starka stötar.

 ●  Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.

 ●  Om en onormal hudreaktion eller hudirritation uppstår i samband med eller efter 
användning av produkten bör du sluta använda produkten samt kontakta din 
vårdcentral för att få råd och/eller hjälp.

 ●  Rör inte vid kortet omedelbart efter längre användning.
Kortet blir mycket varmt och kan orsaka brännskador.

 ●  Öppna inte kontaktskyddet och rör inte kontakterna eller området runt dem länge när 
du använder produkten.

Om du gör det kan det orsaka brännskador vid låg temperatur.

Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner
 ●  Modellnumret är DS126849 (inklusive WLAN-modul och BLE-modul av modell 
WM601). Identifiera modellen med etiketten på kamerans undersida eller bakom den 
vridbara skärmen där det ska finnas ett nummer som börjar med DS.

 ●  Länder och regioner som tillåter användning av trådlösa funktioner
 y Användning av trådlösa funktioner begränsas i vissa länder och regioner och otillåten 
användning kan vara straffbar enligt nationell eller lokal lagstiftning. 
Besök Canons webbplats för att kontrollera var det är tillåtet att använda trådlösa funktioner. 
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för eventuella problem som uppstår vid 
användningen av trådlösa funktioner i andra länder och regioner.

 ●  Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
 yAtt ändra eller modifiera produkten
 yAtt ta bort certifieringsetiketterna från produkten

 ● Använd inte produktens trådlösa funktioner i närheten av medicinsk utrustning eller 
annan elektronisk utrustning. 
Om produktens trådlösa funktioner används i närheten av medicinsk utrustning eller 
annan elektronisk utrustning kan funktionen hos denna utrustning försämras.
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AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.

Vidta följande försiktighetsåtgärder vid användning, transport eller förvaring av batterier, 
inklusive inbyggda batterier.
Undvik mycket höga eller låga temperaturer. Att lämna ett batteri på en mycket varm 
plats kan orsaka läckage av brandfarliga vätskor eller gaser och medföra risk för brand 
eller explosion.
Undvik förhållanden med lågt tryck vid höga höjder. Att lämna ett batteri där trycket är 
mycket lågt kan orsaka läckage av brandfarliga vätskor eller gaser och medföra risk för 
brand eller explosion.
Kasta inte batterier i öppen eld, spis eller ugn och krossa inte, punktera eller ta isär 
batterierna. Detta kan resultera i explosion.

Användning tillsammans med originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Använd rekommenderade USB-kablar som är Canon-originaltillbehör.
Maximal rekommenderad längd för båda kablarna är 2,5 m.

Du kan visa vissa logotyper för tekniska standarder som kameran har uppfyllt genom 
att välja MENU ► fliken [ ] ► [Visning av certifieringslogotyp].

Härmed förklarar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
EU-försäkran om överensstämmelse finns i sin helhet på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-frekvensområde: 2401–2473 MHz
Maximal uteffekt för Wi-Fi: 11,7 dBm
Bluetooth-frekvensområde: 2402–2480 MHz
Maximal uteffekt för Bluetooth: 9,7 dBm

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


