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TÜRKÇEBaşlangıç Kılavuzu

kullanım kılavuzları için tıklayınız.

https://www.tozlumercek.com/kilavuz/canon/
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Aşağıdaki hafıza kartlarını (ayrı satılır) kapasite sınırlaması olmadan kullanın.

  SD hafıza kartları*1

  SDHC hafıza kartları*1*2

  SDXC hafıza kartları*1*2  

*1 Kartlar SD standartlarına uygundur. Ancak tüm hafıza kartlarının bu fotoğraf makinesiyle sorunsuz 
kullanılabileceği garanti edilmez.

*2 UHS-I hafıza kartları da desteklenir.

Hafıza Kartını Hazırlama

Fotoğraf makinesi ve lens kullanım kılavuzları ile yazılımı aşağıdaki sayfadan indirin.
http://www.canon.com/icpd/

  İnternete bağlı bir bilgisayarla yukarıdaki URL'ye erişim sağlayın.
  Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
  Kullanım kılavuzlarını görüntülemek için Adobe Reader gerekir.
  Yazılımı indirme ve yükleme hakkında talimatlar için indirilebilir Yardım Kılavuzu'na başvurun.

  Kullanım kılavuzlarını veya yazılımı indirirken seri 
numarasını (gövde numarası) girmeniz istenebilir. 
Bu durumda, fotoğraf makinesinin gövdesinde, 
ekranın arkasında yazan numarayı girin.

  Kullanım Kılavuzları ve Yazılım
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Başlangıç Notları ve Yasal Bilgiler
  Görüntülerin doğru kaydedildiğinden emin olmak için başlangıçta biraz deneme çekimi yapın ve bunları 

inceleyin. Canon Inc. kuruluşu, ortakları, iştirakçileri ve dağıtımcıları görüntünün kaydedilememesine veya 
okunamamasına neden olan, hafıza kartları da dahil olmak üzere herhangi bir fotoğraf makinesi veya 
aksesuar arızasından kaynaklanan hasar durumunda sorumluluk kabul etmez.

  Kullanıcılar tarafından yetkisiz olarak insanların veya telif hakkıyla korunan malzemelerin fotoğrafının 
çekilmesi veya (video ve/veya ses olarak) kaydedilmesi, bu kişilerin gizliliğini ifşa edebilir ve/veya telif 
hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkalarının yasal haklarını ihlal edebilir. 
Bu tür fotoğraf çekiminin veya kaydın yalnızca kişisel kullanım amacıyla olsa bile kısıtlamalara tabi 
olabileceğini unutmayın.

  Fotoğraf makinesi garantisi veya Müşteri Destek Merkezi hakkında bilgi için lütfen fotoğraf makinesinin 
Kullanım Kılavuzu Kiti ile verilen garanti bilgilerine başvurun.

  Ekran son derece yüksek hassasiyette imalat koşullarında üretilmesine ve piksellerinin %99,99’u 
tasarımın gerektirdiği özellikleri karşılamasına rağmen nadiren de olsa bazı piksellerde bozulma olabilir 
veya bunlar kırmızı ya da siyah noktalar şeklinde görüntülenebilir. Bu bir fotoğraf makinesi hasarı değildir 
ve kayıtlı görüntülerinizi etkilemez.

  Fotoğraf makinesi uzun süreli kullanım sonucu ısınabilir. Bu bir hasar olduğunu göstermez.

Güvenlik Talimatları
Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları mutlaka okuyun.
Ürünün kullanıcısının veya başka kişilerin yaralanmasını ya da zarar görmesini önlemek için bu talimatları 
izleyin.

 UYARI Ciddi yaralanma veya ölüm riskini belirtir.

  Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Askının bir kişinin boynuna dolaşması boğulmaya neden olabilir.
Flaş yuvası kapağının yutulması tehlikelidir. Yutulursa derhal tıbbi yardım isteyin.

  Ürünle birlikte kullanım için yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
  Ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin.
  Ürünü güçlü darbelere veya titreşime maruz bırakmayın.
  Açıkta kalmış iç parçalara dokunmayın.
  Üründen duman veya garip bir koku yayılması gibi anormal durumlarda ürünü kullanmayı bırakın.
  Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya tiner gibi organik çözücüler kullanmayın.
  Ürünü ıslatmayın. 
  Ürünün içine sıvı veya yabancı nesneler kaçmasına izin vermeyin.
  Yanıcı gazların olabileceği ortamlarda ürünü kullanmayın.

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
  Vizörü olan ürünlerde vizörden doğrudan parlak ışık kaynaklarına (açık havada güneşe veya 

lazerlere ya da diğer şiddetli yapay ışık kaynaklarına) doğru bakmayın.
Görme duyunuz zarar görebilir.

  Piyasada bulunan pilleri veya birlikte gelen pil paketlerini kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.
 - Pilleri veya pil paketlerini yalnızca birlikte geldikleri ürünle birlikte kullanın.
 - Pilleri veya pil paketlerini ısıtmayın ya da ateşe maruz bırakmayın.
 - Pilleri veya pil paketlerini onaylı olmayan pil şarj cihazlarıyla şarj etmeyin.
 - Pil uçlarını kire maruz bırakmayın veya metal pimler ya da diğer metal nesnelerle temas etmelerine izin 

vermeyin.
 - Sızdırmış pilleri veya pil paketlerini kullanmayın.
 - Pilleri veya pil paketlerini bertaraf ederken pil uçlarını bantla veya başka bir şekilde yalıtın.

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Pil veya pil paketi sızdırırsa ve malzeme cildinizle veya giysinizle temas ederse açıkta kalan bölgeyi musluk 
suyuyla iyice yıkayın. Gözle temas etmesi halinde temiz musluk suyunu bolca gözünüze çarparak yıkayın ve 
derhal tıbbi yardım isteyin.

  Pil şarj cihazı veya AC adaptörü kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.
 - Elektrik fişinde ve elektrik prizinde biriken tozları periyodik olarak kuru bir bezle temizleyin.
 - Ürünün fişini ıslak elle prize takmayın veya prizden çekmeyin.
 - Elektrik fişi elektrik prizine tam olarak oturmamışsa ürünü kullanmayın.
 - Elektrik fişini ve pil uçlarını kire maruz bırakmayın veya metal pimler ya da diğer metal nesnelerle 

temas etmelerine izin vermeyin.
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  Yıldırım fırtınaları sırasında elektrik prizine bağlı pil şarj cihazına veya AC adaptörüne dokunmayın.
  Elektrik kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Elektrik kablosuna hasar vermeyin, kabloyu 

koparmayın veya değiştirmeyin.
  Ürün kullanımdayken veya kullanıldıktan kısa bir süre sonra hala sıcakken ürünü bezle ya da diğer 

malzemelerle sarmayın.
  Ürünü uzun süre bir güç kaynağına bağlı bırakmayın.

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
  Ürünün kullanım sırasında uzun süre boyunca cildinizin aynı bölgesiyle temas etmesine izin 

vermeyin.
Ürün ısınmış olmadığı zaman bile düşük sıcaklık yanıkları oluşabilir ve cildinizde kızarıklıklar veya kabarma 
görülebilir. Hassas bir cildiniz ya da dolaşım sorununuz varsa sıcak mekanlarda çekim yaparken tripod veya 
benzeri bir ekipman kullanmanız önerilir.

  Kullanımının yasaklandığı yerlerde ürünü kapatmak için uyarıları takip edin.
Aksi takdirde, elektromanyetik dalgaların etkisi nedeniyle diğer cihazların arızalanmasına ve hatta kazalara 
neden olabilir.

 DİKKAT Yaralanma riskini belirtir.

  Flaşı göz yakınında kullanmayın.
Gözlere zarar verebilir.

  Askı yalnızca vücutta kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Askılı bir ürünü askısından bir kancaya 
veya başka bir nesneye asmak ürüne zarar verebilir. Ayrıca ürünü sallamayın veya güçlü darbelere 
maruz bırakmayın.

  Lense fazla baskı uygulamayın veya darbe almasını önleyin.
Bu durum yaralanmalara veya üründe hasar oluşmasına neden olabilir.

  Flaş patladığında yüksek sıcaklık yayar. Fotoğraf çekerken parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer 
kısımlarını ve nesneleri fl aş ünitesinden uzak tutun.

Bu durum yanıklara veya fl aşın hasar görmesine neden olabilir.
  Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.

Ürün aşırı ısınabilir veya soğuyabilir ve dokunulduğunda yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

DİKKAT Maddi hasar olasılığını belirtir.

  Fotoğraf makinesini açık havada güneşe veya yoğun bir yapay ışık kaynağına doğrultmayın.
Bu durum, görüntü sensörünün veya diğer iç bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir.

  Fotoğraf makinesini kumsalda veya rüzgarlı mekanlarda kullanırken içine toz ya da kum 
kaçmamasına özen gösterin.

  Flaş üzerindeki toz, kir tabakası veya diğer yabancı maddeleri kulak temizleme çubuğu ya 
da pamuklu kumaşla silin.

Flaştan yayılan ısı yabancı maddelerin yanarak duman çıkarmasına veya üründe arıza oluşmasına 
neden olabilir.

  Ürünü kullanmadığınız zamanlarda pil paketini veya pilleri çıkartın ve saklayın.
Herhangi bir pil sızıntısı meydana gelmesi halinde ürün hasar görebilir.

  Pil paketini veya pilleri bertaraf etmeden önce pil uçlarını plastik bantla veya başka yalıtım 
maddeleriyle kapatın.

Diğer metal malzemelerle temas etmesi yangına veya patlamalara neden olabilir.
  Ürünle birlikte kullanılan pil şarj cihazını kullanılmadığı zamanlarda prizden çekin. Kullanıldığı 

zamanlarda üzerini asla bez veya başka nesnelerle örtmeyin.
Ünitenin uzun süre prizde bırakılması aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir ve yangın tehlikesi 
oluşturabilir.

  Özel pil paketlerini hayvanların yakınında bırakmayın.
Hayvanın pil paketini ısırması sonucu sızıntı, aşırı ısınma veya patlama oluşabilir ve bu durum ürün hasarına 
ya da yangına neden olabilir.

  Ürününüzde birden fazla pil kullanılıyorsa farklı şarj seviyesine sahip olan pilleri veya eski piller 
ile yeni pilleri birlikte kullanmayın. Pillerin + ve - kutuplarını ters yönde takmayın.

Bu durum üründe hasar oluşmasına neden olabilir.
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1
Askıyı takın

(1)
(2)

(3)

(4)

2
Pil paketini takın

(2)

(3)

(1)

3
Pil paketini şarj edin

 Şarj olurken: Turuncu
 Tam şarjlı: Yeşil

4
Pil paketini çıkarın

(1)

(2)

 Hazırlanma

5
Hafıza kartı/pil 
kapağını açın

(1)

(2)

6
Pil paketini takın

(2)
(1)

Pil Uçları

7
Hafıza kartını takın

(1)

(2)

8
Hafıza kartı/pil 
kapağını kapatın

(1)

(2)

 Hazırlanma
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11
Saat dilimini 
ayarlayın

   /  tuşlarıyla bir 
seçenek belirleyin → 

 tuşu

   tuşu    /  tuşlarıyla 
gezinin →  tuşu 
→  /  tuşlarıyla 
[Tamam] seçeneğini 
belirleyin →  tuşu

12
Tarih ve saati 
ayarlayın

   /  tuşlarıyla 
gezinin →  tuşu 
→  /  tuşlarıyla 
ayarlayın →  tuşu

 Hazırlanma

9
Fotoğraf 
makinesini açın

10
Menü ekranına 
gidin

   tuşu    /  tuşlarıyla [ ] → 
 tuşunu seçin

  [ 2] →  /  
tuşları → [Tarih/Saat/
Bölge] →  tuşu

 Hazırlanma
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   /  tuşlarıyla 
[Tamam] seçeneğini 
belirleyin →  tuşu

13
Ekran dilini 
ayarlayın

   tuşu   [ 2] →  /  
tuşları → [Dil ]

   /  /  /  
tuşlarıyla bir seçenek 
belirleyin

Hazırlanma

 Lensi Takma

1
Fotoğraf 
makinesinin kapalı 
olduğundan 
emin olun

2
Lens kapağını ve 
gövde kapağını 
çıkarın

3
Lensi takın

(1)

(2)

4
Ön lens kapağını 
çıkarın

(1)

(2) (1)
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 Lensi Takma

5
Çekime hazırlanın

(1)(2)

  (1) tuşunu basılı 
tutarak (2) yönünde 
hafi fçe çevirin 
ve ardından (1) 
tuşunu bırakın.

 Tık sesini 
duyana kadar (2) 
yönünde çevirin.

 Odaklamadan önce 
yakına veya uzağa 
zumlama yapın.

1
Fotoğraf 
makinesinin kapalı 
olduğundan 
emin olun

2
Lensi çıkarın

(1)

(2)
(3)

  (1) tuşunu basılı 
tutarak lensi (2) 
yönünde durana 
kadar çevirin.

  (3) ile gösterilen 
yönde çıkarın.

3
Lens kapağını 
ve gövde 
kapağını takın

Lensi Çıkarma
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Çekim
Fotoğraf Çekme (Otomatik Akıllı Sahne)

1
Fotoğraf 
makinesini açın

2
Modu ayarlayın

 Çekim modunu 
ayarlayın →  tuşu

(1) (3)(2)

  (1) Sahne simgesi
  (2) Kalan çekim sayısı
  (3) Kalan kayıt süresi

3
Gerektiği şekilde 
yakına veya uzağa 
zumlama yapın

Çekim
Fotoğraf Çekme (Otomatik Akıllı Sahne)

4
Odaklayın

 Deklanşöre hafi fçe 
basın.
 Odaklama 
sonrası fotoğraf 
makinesinden iki kez 
bip sesi duyulur.

 Odaktaki görüntü 
alanının etrafında 
bir AF noktası 
görüntülenir.

5
Gerekirse fl aşı açın

6
Çekim yapın

 Çekim yaptıktan sonra 
görüntü yaklaşık 
iki saniye boyunca 
görüntülenir.
 Çekim görüntülenirken 
bile deklanşöre tekrar 
basarak başka bir 
çekim yapabilirsiniz.
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Çekim
Video Kaydı (Otomatik Akıllı Sahne)

1
Fotoğraf 
makinesini açın

2
Modu ayarlayın

 Çekim modunu 
ayarlayın →  tuşu

(1) (3)(2)

  (1) Sahne simgesi
  (2) Kalan çekim sayısı
  (3) Kalan kayıt süresi

3
Gerektiği şekilde 
yakına veya uzağa 
zumlama yapın

4
Kaydı başlatın

 Odakta algılanan 
yüzlerin etrafında 
çerçeveler 
görüntülenir.

5
Kaydı durdurun

Çekim
Video Kaydı (Otomatik Akıllı Sahne)
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Oynatma
Fotoğrafl arı Görüntüleme

1
Ekranı oynatmaya 
ayarlayın

2
Görüntülerinize 
göz atın

   tuşu: 
Önceki görüntü
   tuşu: 
Sonraki görüntü

Oynatma
 Videoları Görüntüleme

1
Ekranı oynatmaya 
ayarlayın

2
Görüntülerinize 
göz atın

   tuşu: 
Önceki görüntü
   tuşu: 
Sonraki görüntü

 Videolar [ ] 
ile etiketlenir.

3
Videoyu oynatın

    tuşu: Video 
oynatma panelini 
görüntüler
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Oynatma
 Video Görüntüleme

   /  tuşlarıyla [ ] 
tuşunu seçin

4
Sesi ayarlayın

Fotoğrafl arı ve Videoları Silme

1
Ekranı oynatmaya 
ayarlayın

2
Görüntülerinize 
göz atın

   tuşu: 
Önceki görüntü
   tuşu: 
Sonraki görüntü

3
Silin

   /  tuşlarıyla [Sil] 
tuşunu seçin
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Ticari Markalar ve Lisanslama
 ● SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markasıdır.

Sorumluluk Reddi
 ● Bu kılavuzun yetkisiz olarak çoğaltılması yasaktır.
 ● Tüm ölçümler Canon’un test standartlarına göre yapılmıştır.
 ● Ürün özellikleri ve görünümü değiştikçe bilgilerde önceden haber 

verilmeden değişiklik yapılabilir.
 ● Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve ekran görüntüleri gerçek 

ekipmandan farklı olabilir.
 ● Yukarıda belirtilen konulara rağmen Canon, bu ürünün 

kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybından 
sorumlu tutulamaz.
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EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İTHALATÇI FİRMA
Canon Eurasia
Görüntüleme ve Ofi s Sistemleri A.S.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:1 Kozyatağı 34742 Kadıköy İstanbul
www.canon.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA
Global Headquarters
Canon Inc.
30-2 Shimomaruko 3-Chome
Ohta-Ku Tokyo 146-8501 Japan
www.canon.com

DİKKAT
PİLİN YANLIŞ BİR TÜR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ 
MEVCUTTUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE GÖRE BERTARAF EDİN.
Bu ürünün düzgün çalışması için orijinal Canon aksesuarlarının kullanılması önerilir.
- Arabirim Kablosu IFC-600PCU

HDMI kablosu (kamera ucu: Tip D): Piyasadan temin edebileceğiniz 2,5 m’den daha uzun 
olmayan bir kablo kullanın.
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Model numarası: PC2328 (WM600 modelindeki WLAN modülü ve BLE modülü dahil). 
Modelinizi tespit etmek için kameranın altındaki etikette veya yukarı döndürülebilen ekranın 
arkasına bakarak PC ile başlayan numarayı bulun.
Kablosuz İşlevinin Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler
- Kablosuz işlevinin kullanımı bazı ülkelerde ve bölgelerde yasaklanmıştır ve yasa dışı 
kullanımı ulusal veya yerel düzenlemeler kapsamında cezaya tabi olabilir. Kablosuz 
düzenlemelerini ihlal etmemek için bu işlevin kullanımına izin verilen yerleri kontrol etmek 
üzere Canon web sitesini ziyaret edin. 
Canon diğer ülkeler ve bölgelerde kablosuz işlevinin kullanılmasından kaynaklanan 
herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz.  
Aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması, yasalar gereği cezayla sonuçlanabilir:
- Ürünü sökmek veya üzerinde değişiklik yapmak
- Ürünün üzerindeki sertifi kasyon etiketlerini sökmek
Bu ürünün kablosuz işlevini tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların 
yakınında kullanmayın.
Bu ürünün kablosuz işlevinin tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında 
kullanılması söz konusu cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
Canon Inc. bu ekipmanın 2014/53/AB Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde sunulmaktadır: 
http://www.canon-europe.com/ce-documentation

Wi-Fi Frekans aralığı: 2401-2473 Mhz
Wi-Fi Maksimum güç çıkışı: 11,7 dBm
Bluetooth Frekans aralığı: 2402-2480 Mhz
Bluetooth Maksimum güç çıkışı: 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

Kameranın karşıladığı bazı teknik standartlara ait logoları görüntülemek için 
MENU ► [ 5] sekmesi ► [Sertifi ka Logo Ekranı] seçilebilir.




