Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K.

CEL-SX7VA2W0

Instrukcijos ir programinė įranga
Daugiau informacijos apie fotoaparatą ieškokite fotoaparate
rodomame funkcijų vadove arba skaitykite dokumente
[Advanced User Guide / Išsamus naudotojo vadovas], kurį
galima atsiųsti iš „Canon“ svetainės.
Fotoaparato ir objektyvų instrukcijas bei programinę
įrangą atsisiųskite iš nurodyto puslapio.
http://www.canon.com/icpd/
• Kai kompiuteris prijungtas prie interneto, pasiekite aukščiau nurodytą URL.
• Pasiekite jūsų šalies ar regiono svetainę.
• Norint skaityti instrukcijas, reikia, kad būtų įdiegta programinė įranga
„Adobe Reader“.
• Kaip atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, žr. atsisiųstose instrukcijose.
• Svetainę su instrukcijomis ir programine įranga galite pasiekti ir
pasinaudodami QR kodu, kuris gali būti rodomas fotoaparato ekrane.
Norėdami pamatyti QR kodą pasirinkite MENU (MENIU) > [ ] (Funkcijų
nuostatos) > [Manual/software URL / Instrukcijų/programinės
įrangos URL].
Prieš siunčiantis instrukcijas arba programinę
įrangą gali paprašyti įvesti serijos numerį
(korpuso numerį).
Tokiu atveju įveskite numerį, kuris nurodytas
galinėje ekrano pusėje.
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Įžanginės pastabos ir teisinė informacija
• Iš pradžių padarykite kelis bandomuosius kadrus, juos peržiūrėkite ir
įsitikinkite, kad vaizdai įrašyti teisingai. Atminkite, kad „Canon Inc.“,
jos ﬁlialai ir dukterinės įmonės bei platintojai neatsako už šalutinius
nuostolius, atsiradusius dėl fotoaparato ar priedo, įskaitant atminties
korteles, gedimo dėl kurio vaizdas nebuvo įrašytas arba nebuvo įrašytas
kompiuteriui nuskaitomu būdu.
• Naudotojo vykdomas neteisėtas žmonių arba autorių teisėmis
apsaugotos medžiagos fotografavimas ar ﬁlmavimas (vaizdo ir (arba)
garso įrašymas) gali pažeisti šių žmonių privatumą ir kitas teisines
teises, įskaitant autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises.
Atkreipkite dėmesį, kad apribojimai gali būti taikomi net ir tuo atveju, kai
fotografuojama arba ﬁlmuojama tik asmeninio naudojimo tikslais.
• Daugiau informacijos apie fotoaparato garantiją arba pagalbos
vartotojams tarnybą žr. garantijos informacijoje, kuri pateikta kartu su jūsų
fotoaparato naudotojo vadovų komplektu.
• Nors ekranas gaminamas ypač preciziškos gamybos sąlygomis ir
daugiau nei 99,99 % vaizdo elementų atitinka techninius duomenis, retais
atvejais kai kurie vaizdo elementai gali neveikti arba gali tapti raudonais
arba juodais taškais. Tai nereiškia, kad fotoaparatas sugedęs, ir neturi
įtakos įrašytiems vaizdams.
• Ilgai naudojamas fotoaparatas gali sušilti. Tai ne gedimas.
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Saugos nurodymai
• Būtinai perskaitykite šiuos nurodymus, kad saugiai naudotumėtės
gaminiu.
• Vadovaukitės šiais nurodymais, kad apsisaugotumėte patys ir
apsaugotumėte kitus asmenis nuo nuostolių ir sužeidimų.

PERSPĖJIMAS:

Žymi sunkaus ar mirtino sužeidimo
pavojų.

• Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Dirželį užvyniojus ant žmogaus kaklo, galima jį pasmaugti.
Prarytos fotoaparato dalys ar pateikti elementai ar priedai kelia pavojų. Prariję nedelsdami
kreipkitės medicininės pagalbos
Praryta baterija kelia pavojų. Prariję nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos
• Su šiuo gaminiu naudokite tik šiame naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.
• Neardykite ir nemodiﬁkuokite gaminio.
• Stipriai nesutrenkite ir nevibruokite gaminio.
• Nelieskite atsivėrusių vidinių dalių.
• Nebesinaudokite gaminiu bet kokiomis neįprastomis aplinkybėmis, pvz., atsiradus dūmų ar
stipriam kvapui.
• Gaminio nevalykite organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu ar dažų skiedikliu.
• Nesušlapinkite gaminio. Į gaminį nekiškite pašalinių objektų ir nepilkite skysčių.
• Nenaudokite gaminio vietose, kuriose gali būti degių dujų.
Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.
• Nepalikite objektyvo arba fotoaparato su prijungtu objektyvu neuždėję objektyvo dangtelio.
Objektyvas gali sukoncentruoti šviesą ir sukelti gaisrą.
• Žaibuojant nelieskite gaminio, jei jis įjungtas į elektros tinklo lizdą.
Gali trenkti elektros smūgis.
• Toliau nurodytų nurodymų laikykitės, kai naudojate parduotuvėje įsigytas baterijas arba
patiektus baterijų paketus.
- Baterijas / baterijų paketus naudokite tik su gaminiais, kuriems yra skirti.
- Nekaitinkite baterijų / baterijų paketų ir nemeskite jų į ugnį.
- Nekraukite baterijų / baterijų paketų įkrovikliais, kurie nenurodyti kaip tinkami naudoti.
- Nesupurvinkite lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar
kitais metaliniais objektais.
- Nenaudokite baterijų / baterijų paketų, iš kurių prateka elektrolitas.
- Kai išmetate baterijas / baterijų paketus, izoliuokite gnybtus juosta ar kitomis
priemonėmis.
Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.
Jei iš baterijos / baterijų paketo prateka elektrolitas ir susiliečia su oda ar drabužiais, paveiktą
sritį kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu. Jei patektų į akis, kruopščiai praplaukite dideliu
kiekiu švaraus tekančio vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.
• Naudodami baterijų įkroviklį arba KS adapterį, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
- Sausu audiniu periodiškai nušluostykite dulkių sankaupas nuo maitinimo kištuko ir
maitinimo lizdo.
- Gaminio kištuko nekiškite į elektros tinklą ir nuo jo neatjunkite drėgnomis rankomis.
- Gaminio nenaudokite, jei maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į elektros tinklo lizdą.
- Nesupurvinkite maitinimo kištuko ir lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su
metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.
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Saugos nurodymai
•
•

Žaibuojant nelieskite baterijų įkroviklio ar KS adapterio, jei jis įjungtas į elektros tinklo lizdą.
Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Nesugadinkite ir nemodiﬁkuokite maitinimo
kabelio.
• Nesuvyniokite gaminio į audinį ar kitą medžiagą, kai jį naudojate, arba iškart baigę naudoti,
kai gaminys tebėra šiltas.
• Gaminio neatjunkite nuo elektros tinklo lizdo traukdami už maitinimo kabelio.
• Nelaikykite šio gaminio ilgai įjungto į maitinimo šaltinį.
• Nekraukite baterijų / baterijų paketų temperatūroje, jei ji nėra 5 - 40 °C diapazono ribose.
Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.
• Ilgai naudojamas gaminys neturi ilgai liestis su ta pačia odos sritimi.
Net jei nejuntate, kad gaminys yra karštas, tai gali sukelti nudegimus neaukšta temperatūra,
kurie pasireiškia paraudusia oda ir pūslelėmis. Karštoje aplinkoje ir žmonėms, turintiems
apytakos problemų ar nejautrią odą, rekomenduojama naudoti trikojį ar panašią įrangą.
• Laikykitės nurodymų išjungti gaminį vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.
Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl elektromagnetinių bangų gali sutrikti kitų įrenginių veikimas ir
netgi gali sukelti nelaimingą atsitikimą.

ATSARGIAI:

Žymi sužeidimo pavojų.

• Nenaudokite blykstės šalia akių.
Galite pažeisti akis.
• Ilgai nežiūrėkite į ekraną ar pro vaizdo ieškiklį.
Tai gali sukelti simptomus, kurie panašūs į būdingus jūrligei. Taip nutikus, iškart baikite
naudotis gaminiu ir prieš vėl pradėdami naudoti gaminį šiek tiek pailsėkite.
• Žybsinti blykstė yra aukštos temperatūros. Fotografuodami, pirštus ir kitas kūno dalis bei
objektus laikykite atokiau nuo blykstės.
Jei nepaisysite šio nurodymo, galite nudegti arba gali sutrikti blykstės veikimas.
• Nepalikite gaminio vietose, kuriose pernelyg aukšta arba žema temperatūra.
Gaminys gali labai įkaisti arba sušalti ir jį palietus galima nudegti arba susižeisti.
• Dirželis skirtas naudoti tik su fotoaparatu. Pakabinus ant dirželio kokį nors kitą daiktą ar
objektą galima sugadinti gaminį. Be to, nepurtykite gaminio ir stipriai nesutrenkite.
• Stipriai nespauskite objektyvo ir pasirūpinkite, kad į jį neatsitrenktų koks nors kitas daiktas.
Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.
• Gaminį tvirtinkite tik prie pakankamai tvirto trikojo.
• Nenešiokite gaminio, jei jis pritvirtintas prie trikojo.
Galite susižeisti arba sužeisti kitus arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
• Nelieskite gaminio viduje esančių dalių.
Galite susižeisti.
• Jei naudojantis šiuo gaminiu ar juo pasinaudojus, pasireiškia neįprasta odos reakcija arba
sudirginimas, toliau nebesinaudokite ir kreipkitės medicininės pagalbos.

5

Parengiamieji
veiksmai

2 Įkraukite bateriją.

Dirželio prikabinimas

1 Pridėtą dirželį
prikabinkite prie dirželio
kilputės.


Lempučių spalvos
- Įkraunama: oranžinė
- Įkrauta: žalia

3 Išimkite bateriją

Baterijos įkrovimas

1 Įdėkite bateriją į įkroviklį.

Kortelės parengimas
Naudokite toliau nurodytas bet
kokios talpos korteles (parduodamos
atskirai).
• SD atminties kortelės*1
• SDHC atminties kortelės*1*2
• SDXC atminties kortelės*1*2
*1 Kortelės, atitinkančios SD standartus.
Tačiau nepatvirtinta, kad su fotoaparatu
veikia visos kortelės.
*2 UHS-I atminties kortelės taip pat
palaikomos.
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Parengiamieji veiksmai

Baterijos ir kortelės
įdėjimas / išėmimas

3 Įdėkite kortelę.

1 Atidarykite dangtelį.

2 Įdėkite bateriją.

Išėmimas

Išėmimas

4 Uždarykite dangtelį.
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Parengiamieji veiksmai

Objektyvo prijungimas 4 Pasiruoškite
fotografuoti.

1 Nustatykite maitinimo
jungiklį į padėtį <2>.
(1)

(2)


Paspauskite (1) švelniai
sukdami (2), tada atleiskite (1).


Dar šiek tiek pasukite (2) iki

2 Nuimkite objektyvo
dangtelį ir korpuso
dangtelį.

išgirsite spragtelėjimą.

Objektyvo atjungimas

1 Nustatykite maitinimo
jungiklį į padėtį <2>.

3 Prijunkite objektyvą.
2 Atjunkite objektyvą.
(3)


Sulygiuokite baltą objektyvo
apsodo žymą su balta
fotoaparato apsodo žyma
ir sukite objektyvą rodyklės
kryptimi iki spragtelėdamas
užsiﬁksuos.

(1)


Spauskite (1) sukdami objektyvą
link (2) iki nebesisuks.


Atjunkite objektyvą traukdami
link (3).
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(2)

Parengiamieji veiksmai

3 Uždėkite objektyvo

2 Nustatykite laiko juostą.

dangtelį ir korpuso
dangtelį.

Datos, laiko, laiko
juostos ir kalbos
nustatymas

Spaudydami mygtukus <Y>

1 Nustatykite maitinimo
jungiklį į padėtį <1>.

<Z> pasirinkite laiko juostą, po
to paspauskite <0>.


Paspauskite mygtuką <0>.


Mygtukais <W> <X> pasirinkite
laiko juostą → <0> →
mygtukais <Y> <Z> pasirinkite
[OK/Gerai] → <0>
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3 Nustatykite datą ir laiką.

Fotoaparato
išbandymas
Fotografavimas

1 Nuimkite objektyvo

Mygtukais <Y> <Z> naršykite
→ <0> → mygtukais <W>
<X> nustatykite → <0>


Pasirinkite [OK/Gerai], po to
paspauskite <0>.

4 Nustatykite pageidaujamą kalbą.


Spaudydami mygtukus <W> <X>

dangtelį ir nustatykite
maitinimo jungiklį į
padėtį <1>.

2 Nustatykite fokusavimo
režimo jungiklį į padėtį
<AF>.

3 Įjunkite režimą <A>.

pasirinkite [LanguageK/KalbaK],
po to paspauskite <0>.


Paspauskite mygtuką <0>.


Spaudydami <V> krypčių

mygtukus pasirinkite kalbą, po
to paspauskite <0>.
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Fotoaparato išbandymas

4 Jei reikia, priartinkite arba
atitolinkite vaizdą.


Jei mirksi [D], svirtele <D>
iškelkite įmontuotą blykstę.

6 Fotografuokite
(nuspauskite užrakto
mygtuką iki galo).

Stebėdami vaizdą ekrane,

pirštais sukite ant objektyvo
esantį artinimo žiedą.

5 Sufokusuokite

(nuspauskite užrakto
mygtuką iki pusės).

Filmavimas


Filmavimo metu ekrane rodoma
[oREC].


Norėdami sustabdyti ﬁlmavimą,
paspauskite ﬁlmavimo mygtuką
dar kartą.


Sufokusavęs fotoaparatas du
kartus supypsi.


Vietose, kuriose buvo
sufokusuota, pateikiami AF taškai.

Peržiūra

1 Paspauskite mygtuką
<x>.

Blykstės naudojimas
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Fotoaparato išbandymas

2 Pasirinkite vaizdą.


Filmai pažymėti [s1].

Filmų peržiūra


Du kartus paspauskite mygtuką
<0>.


Garsą reguliuokite spaudydami
mygtukus <W> <X>.

12

Prekių ženklai ir licencijos
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.

Atsakomybės atsisakymas
• Draudžiama neteisėtai atkurti šios instrukcijos turinį.
• Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos ir ekrano kopijos gali šiek tiek
skirtis nuo faktinio įrenginio.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines
atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir
Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose
įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.
Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo,
tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar
akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabrio,
Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų
direktyvoje nurodytas leistinas ribas.
Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate
naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir
elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio
tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai
kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.
Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti
gamtinius išteklius.
Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų
tvarkymo bendrovė, sertiﬁkuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės.
Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba
www.canon-europe.com/battery.
ATSARGIAI
JEI AKUMULIATORIŲ PAKEISITE NETEISINGO TIPO AKUMULIATORIUMI, ATSIRANDA
SPROGIMO RIZIKA.
PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI JŪSŲ VIETOVĖJE
GALIOJANČIŲ TAISYKLIŲ.
Kad šis gaminys tinkamai veiktų, rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.
Naudokite specialius USB kabelius, nes rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.
Naudokite prekybos vietose įsigyjamą HDMI kabelį (jungtis fotoaparato pusėje yra D tipo).
Rekomenduojama naudoti ne ilgesnius nei 2,5 m ilgio kabelius.
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Modelio numeris yra PC2358 (su WLAN moduliu ir BLE moduliu WM600). Jei norite nustatyti,
koks jūsų modelis, žr. fotoaparato apačioje arba po pakreipiamu ekranu esančią etiketę
ir ieškokite numerio, prasidedančio PC.
Šalys ir regionai, kuriuose leidžiama naudoti belaidžio ryšio funkciją
- Belaidžio ryšio funkcijos naudojimas kai kuriose šalyse ir regionuose yra ribojamas
ir neteisėtas naudojimas gali būti draudžiamas vadovaujantis nacionaliniais ir vietos
reglamentais. Kad nepažeistumėte belaidžio ryšio reglamentų, apsilankykite „Canon“
svetainėje internete ir patikrinkite, kur leidžiama naudoti.
Atminkite, kad „Canon“ neatsako už problemas, kylančias dėl belaidžio ryšio funkcijos
naudojimo kitose šalyse ir regionuose.
Bet kuris iš nurodytų veiksmų gali užtraukti teisines bausmes:
- gaminio pakeitimas ar modiﬁkavimas,
- gaminio sertiﬁkato etikečių nuėmimas.
Nenaudokite šio gaminio belaidžio tinklo funkcijos šalia medicininės ar kitos elektroninės
įrangos.
Belaidžio tinklo funkcijos naudojimas šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos gali turėti
įtakos šios įrangos veikimui.
Šiuo dokumentu „Canon Inc.“ patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
„Wi-Fi“ dažnio diapazonas: 2401 MHz – 2473 MHz
Didžiausia „Wi-Fi“ išvesties galia: 11,7 dBm
„Bluetooth“ dažnio diapazonas: 2402 MHz – 2480 MHz
Didžiausia „Bluetooth“ išvesties galia: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Meniu esančiame parametrų skirtuke galite patikrinti [Certiﬁcation Logo Display/
Sertiﬁkatų logotipų rodymas].

© CANON INC. 2019

14

