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   Pakuotės turinys
Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai.
Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Fotoaparatas
(su korpuso dangteliu)

Baterijų paketas
LP-E12 

(su jungčių dangteliu)

Baterijų kroviklis
LC-E12E

Dirželis nešiojimui ant kaklo
EM-200DB

Sąsajos kabelis
IFC-400PCU

 ● Taip pat pridedama spausdinta medžiaga.
 ● Informacijos apie tai, koks objektyvas pridėtas rinkinyje su objektyvu, 

rasite ant fotoaparato pakuotės.
 ● Atminties kortelė nepridedama.

  Suderinamos atminties kortelės
Galima naudoti šias (atskirai parduodamas) korteles nepriklausomai nuo 
jų talpos.

 ● 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 atminties kortelės.

*2 UHS-I atminties kortelės taip pat palaikomos.
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Instrukcijos ir programinė įranga
Fotoaparato ir objektyvo 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. instrukcijoje [Camera 

User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija], kurią galima atsisiųsti.

 ● Prieš siunčiantis instrukcijas arba 
programinę įrangą gali paprašyti įvesti 
serijos numerį (korpuso numerį). 
Tokiu atveju įveskite ant fotoaparato 
(už ekrano), nurodytą numerį.
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  Dalių pavadinimai

(1) Filmavimo mygtukas

(2) Priekinis valdymo ratukas

(3) EF-M objektyvo apsodo žyma

(4) Kontaktai

(5) Užrakto mygtukas

(6) ON/OFF mygtukas

(7) Režimų jungiklis

(8) Blykstė

 (9) Lemputė

(10) Dirželio kilputė

(11) Jungiklis [  (blykstės iškėlimas)]

(12) Jungčių dangtelis

(13) Objektyvo fiksavimo kaištis

(14) Atminties kortelės dangtelis

(15) Objektyvo atleidimo mygtukas

(16) Objektyvo apsodas

(17) HDMITM lizdas

(18) „Digital“ lizdas

(19)  Trikojo lizdas

(20) Akumuliatoriaus dangtelis

(21) NS jungiamosios movos jungčių 
dangtelis
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Dalių pavadinimai

(1) Mikrofonas

 (2) Ekranas (monitorius)*2 / liečiamas 
jutiklinis ekranas

(3)  Židinio plokštumos žyma

 (4) Indikatorius

 (5) Garsiakalbis

(6) Dirželio kilputė

(7) Mygtukas [  (mobiliojo įrenginio 
jungtis)]

(8) Mygtukas [ ]

(9)  (N-žymė)*1

(10) Mygtukas [  (peržiūra)]

(11) Mygtukas [  (ekspozicijos 
kompensavimas)] / [  (vieno 
vaizdo trynimas)] / į viršų

(12) Mygtukas [  (AE fiksavimas)] / 
į kairę

(13) Mygtukas [  (greitojo nustatymo 
meniu / nustatyti)]

(14) Mygtukas [  (blykstė)] / į dešinę

(15) Mygtukas [  (informacija)] / 
žemyn

*1 Naudojamas su NFC funkcijomis (žr. [Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo 
instrukcija]).

*2 Jei užklijuota ekrano apsauga, lietimo veiksmai gali būti aptinkami ne taip lengvai. 
Tokiu atveju, padidinkite liečiamo jutiklinio ekrano jautrumą (žr. [Camera User 
Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija]).
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Dalių pavadinimai

Objektyvas

EF-M objektyvas

(1) Fokusavimo žiedas

(2) Gaubto apsodas

(3) Filtro prijungimo sriegis

(4) Objektyvo įtraukimo jungiklis

(5) Objektyvo apsodo žyma

(6) Mastelio keitimo žiedas

(7) Objektyvo įtraukimo žyma

(8) Mastelio padėties rodyklė

(9) Kontaktai
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

1   Prijunkite dirželį.
 ● Dirželį prie fotoaparato prijunkite kaip 
pavaizduota.

 ● Kitoje fotoaparato pusėje dirželį prijunkite 
taip pat.

2 Įdėkite baterijų paketą.
 ● Nuimkite dangtelį nuo baterijų paketo, 
sulygiuokite ant baterijų paketo ir kroviklio 
esančias  žymes ir įdėkite baterijų 
paketą pastumdami (1) ir paspausdami 
žemyn (2).

3 Įkraukite baterijų paketą.
 ● Vieną maitinimo kabelio galą įkiškite 
į kroviklį, o kitą kabelio galą įkiškite 
į elektros tinklo lizdą.

 ● Įkrovimo lemputė pradeda šviesti 
oranžine spalva ir pradedama įkrauti.

 ● Įkrovus, lemputė pradeda šviesti žalia 
spalva. Išimkite baterijų paketą.

 ● Informacijos apie krovimo trukmę ir 
galimų kadrų skaičių arba fi lmavimo 
trukmę naudojant įkrautą baterijų 
paketą rasite skyriuje „Specifi cations/ 
Specifi kacijos“ instrukcijoje [Camera User 
Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija], 
kurią galima atsisiųsti.

4  Atidarykite baterijų dangtelį.
 ● Pastumkite dangtelį (1) ir atidarykite jį (2).
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

5 Įdėkite baterijų paketą.
 ●  Laikydami baterijų paketą nukreiptomis 
kaip pavaizduota jungtimis (1), paspaus-
kite baterijų paketo fi ksatorių rodyklės 
kryptimi (2) ir įdėkite baterijų paketą taip, 
kad jis spragtelėdamas užsifi ksuotų.

 ● Jei įdėsite baterijų paketą nukreiptą 
neteisinga kryptimi, jis negalės teisingai 
užsifi ksuoti. Dėdami visada įsitikinkite, 
kad baterijų paketas nukreiptas reikiama 
kryptimi ir užsifi ksuoja.

 ● Norėdami išimti baterijų paketą, 
paspauskite baterijų paketo fi ksatorių 
rodyklės kryptimi.

6  Uždarykite baterijų dangtelį.
 ● Nuleiskite dangtelį (1) ir laikydami nuleidę 
stumkite iki užsifi ksuos (2).

7  Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
 ● Dangtelį atidarykite rodyklės kryptimi.

8  Patikrinkite, į kurią padėtį 
perjungtas apsaugos nuo įrašymo 
jungiklis ir įdėkite atminties kortelę.

 ● Jei atminties kortelės apsaugos nuo 
įrašymo jungiklis perjungtas į užrakintą 
padėtį, įrašinėti negalima. Pastumkite 
jungiklį iki jis užsifi ksuos leidžiančioje 
įrašinėti padėtyje (1).

 ● Atminties kortelę, kurios etiketė (2) 
nukreipta kaip pavaizduota, kiškite iki 
užsifi ksuos.

 ● Norėdami išimti atminties kortelę, 
spauskite ją iki pajusite spragtelėjimą, 
po to lėtai atleiskite kortelę.
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

9  Uždarykite atminties kortelės dangtelį.
 ● Dangtelį uždarykite rodyklės kryptimi iki 
užsifi ksuos.

10 Įjunkite fotoaparatą.
 ● Paspauskite ON/OFF mygtuką.

 ● Atsiranda ekranas [Date/Time/
Data/Laikas].

11  Nustatykite datą ir laiką.
 ● Spaudydami [ ][ ] mygtukus, 
pasirinkite elementą.

 ● Spaudydami [ ][ ] mygtukus, 
nurodykite datą ir laiką.

 ● Baigę, paspauskite [ ] mygtuką.

12 Nurodykite savo vietos laiko juostą.
 ● Spaudydami [ ][ ] mygtukus, pasirinkite 
savo vietos laiko juostą.

 ● Baigę, paspauskite [ ] mygtuką. 
Kai pasirodys patvirtinimo ekranas, 
nustatymo ekranas neberodomas.

 ● Norėdami išjungti fotoaparatą, 
paspauskite ON/OFF mygtuką.
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

13 Sukonfi gūruokite rodinio kalbą.
 ● Paspauskite [ ] mygtuką.

 ● Paspauskite ir laikykite paspaudę [ ] 
mygtuką, po to paspauskite [ ] 
mygtuką.

 ● Spaudydami [ ][ ][ ][ ] mygtukus, 
pasirinkite kalbą, po to paspauskite 
[ ] mygtuką.

  Datos ir laiko keitimas
Norėdami pakoreguoti nustatytą datą ir laiką, pirmiausia paspauskite 
[ ] mygtuką, po to spaudydami [ ][ ] mygtukus pasirinkite [ 2]
skirtuką. Spaudydami [ ][ ] mygtukus pasirinkite [Date/Time/Data/
Laikas], paspauskite [ ] mygtuką, nustatykite datą ir laiką kaip 
aprašyta 11 žingsnyje, po to paspauskite [ ] mygtuką.
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

  Objektyvo prijungimas

Fotoaparatas suderinamas su EF-M objektyvais. Jei naudojate apsodo 
adapterį EF-EOS M, galite naudoti EF ir EF-S objektyvus (žr. [Camera 
User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija]).

1 Įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas.

2 Nuimkite dangtelius.
 ● Sukdami nurodytomis kryptimis, nuimkite 
objektyvo dangtelį ir korpuso dangtelį.

3 Prijunkite objektyvą.
 ● Sulygiuokite ant objektyvo ir fotoaparato 
esančias apsodo žymas (baltus taškus), 
po to sukite objektyvą rodyklės kryptimi 
iki spragtelėdamas užsifi ksuos.

4 Nuimkite priekinį objektyvo dangtelį.

5 Pasiruoškite fotografuoti.
 ● Kai objektyvo įtraukimo žyma sulygiuota 
su mastelio padėties rodykle, šiek 
tiek pasukdami mastelio keitimo žiedą 
nurodyta kryptimi, laikykite objektyvo 
įtraukimo jungiklį nukreiptą link [ ], 
po to atleiskite jungiklį.

 ● Mastelio keitimo žiedą sukite iki išgirsite 
spragtelėjimą: tai reiškia, kad objektyvas 
pasirengęs fotografuoti.
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

 ● Norėdami įtraukti objektyvą, sukdami 
mastelio keitimo žiedą, laikykite 
paspaudę objektyvo įtraukimo jungiklį 
link [ ]. Sulygiuokite objektyvo įtraukimo 
žymą su mastelio padėties rodykle ir 
atleiskite jungiklį.

 ● Norėdami keisti mastelį, pirštais sukite 
objektyvo mastelio keitimo žiedą.

 ● Jei norite keisti mastelį, tai darykite prieš 
fokusuodami. Jei mastelio keitimo žiedą 
suksite jau sufokusavę, fokusuotė šiek 
tiek išsiderins.

 ● Siekdami apsaugoti objektyvą, kai fotoaparato nenaudojate, 
laikykite uždėtą objektyvo dangtelį.

Objektyvo atjungimas

 ● Įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas.
 ●  Laikykite paspaustą objektyvo atleidimo 
mygtuką (1) ir rodyklės kryptimi sukite 
objektyvą (2).

 ● Sukite objektyvą, kol jis sustos, tada jį 
atjunkite pavaizduota kryptimi (3).

 ● Prie atjungto objektyvo pritaisykite 
objektyvo dangtelį.

 ● Dulkių kiekio sumažinimas
 - Objektyvus keiskite greitai ir tai darykite aplinkoje, kur būtų 
mažai dulkių.

 - Kai fotoaparatą ketinate padėti sandėliuoti be prijungto 
objektyvo, būtinai prijunkite prie fotoaparato korpuso dangtelį.

 - Prieš jungdami nuo korpuso dangtelio nuvalykite dulkes.
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Pradiniai paruošiamieji veiksmai

 ● Kadangi vaizdo jutiklio dydis mažesnis už 35 mm juostos formatą, 
atrodys, kad objektyvo židinio nuotolis didesnis maždaug 
1,6 karto. Pavyzdžiui, 15-45 mm objektyvo židinio nuotolis atitinka 
35 mm fotoaparato maždaug 24-72 mm židinio nuotolį.

Objektyvo naudotojo vadovai
Objektyvo naudotojo vadovus atsisiųskite iš nurodyto puslapio.
http://www.canon.com/icpd/
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Pabandymas dirbti fotoaparatu

  Fotografavimas

Jei norite, kad būtų automatiškai parenkami optimalūs konkrečių scenų 
fotografavimo parametrai, tiesiog leiskite fotoaparatui nustatyti objektą 
ir fotografavimo sąlygas.

1 Įjunkite fotoaparatą ir įjunkite 
[ ] režimą.

 ● Paspauskite ON/OFF mygtuką.
 ● Režimų jungiklį perjunkite į padėtį [ ].

2 Sukomponuokite kadrą.
 ●  Jei naudojate artinantį objektyvą, mastelį 
keiskite pirštais sukdami objektyvo 
mastelio keitimo žiedą.

3 Fotografuokite.
Fotografavimas

 ● Šiek tiek nuspauskite užrakto mygtuką. 
Sufokusavęs, fotoaparatas du kartus 
supypsi ir AF rėmeliais nurodomos vaizdo 
zonos, kuriose nustatytas ryškumas. 
Paspauskite užrakto mygtuką iki galo (2).

 ● Jei ekrane atsiranda [Raise the fl ash/
Iškelkite blykstę], perjunkite [ ] jungiklį, 
kad iškeltumėte blykstę. Fotografuojant, 
ji sužybsės. Jei pageidaujate nenaudoti 
blykstės, įspauskite ją pirštu į fotoaparatą.

Filmų įrašymas

 ● Norėdami pradėti fi lmuoti, paspauskite 
fi lmavimo mygtuką, o norėdami nutraukti 
fi lmavimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
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Pabandymas dirbti fotoaparatu

   Peržiūra

Baigę fotografuoti ir fi lmuoti, ekrane galite peržiūrėti įrašytą medžiagą kaip 
nurodyta toliau.

1 Įjunkite peržiūros režimą.
 ● Paspauskite [ ] mygtuką.

2  Pasirinkite vaizdus.
 ● Jei norite peržiūrėti ankstesnį vaizdą, 
paspauskite [ ] mygtuką. Jei norite 
peržiūrėti kitą vaizdą, paspauskite 
[ ] mygtuką.

 ● Filmus žymi [ ] piktograma. 
Norėdami peržiūrėti fi lmus, pereikite prie 
3 žingsnio.

3  Peržiūrėkite fi lmus.
 ● Paspauskite [ ] mygtuką, spaudydami 
[ ][ ] mygtukus, pasirinkite [ ], po to 
dar kartą paspauskite [ ] mygtuką.

 ●  Paleidžiamas fi lmas, fi lmui pasibaigus, 
rodoma [ ].

 ● Jei peržiūros metu pageidaujate reguliuoti 
garsumą, spauskite [ ][ ] mygtukus.

Vaizdų trynimas

 ● Jei norite ištrinti 2 žingsnyje pasirinktą vaizdą, paspauskite [ ] 
mygtuką, kai bus parodytas pranešimas [Erase?/Ištrinti?] spaudydami 
[ ][ ] mygtukus, pasirinkite [Erase/Ištrinti],po to paspauskite [ ] 
mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad ištrintų vaizdų atkurti nebegalima.
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Sistemos atvaizdis

Sąsajos kabelis
IFC-400PCU*

KS adapterių komplektas
ACK-E12

Pridedami 
priedai

Baterijų kroviklis
LC-E12E*

Baterijų paketas
LP-E12*

(su jungčių dangteliu)

Korpuso gaubtas
EH28-CJ

Dirželis 
nešiojimui 
ant kaklo
EM-E2

Dirželis 
nešiojimui ant 

kaklo
EM-200DB*

Rankena
GR-E3

Priekinis gaubtas
EH28-FJ

* Galima įsigyti ir atskirai
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Sistemos atvaizdis

USB 
prievadas

Kortelės lizdas

TV / vaizdo 
sistema

Kompiuteris

„PictBridge“ standartą 
palaikantys spausdintuvai

Kortelių 
skaitytuvas

SD / SDHC / SDXC 
atminties kortelės

„Connect Station“ 
CS100

EF objektyvai EF-S objektyvaiEF-M objektyvai

Apsodo adapteris
EF-EOS M

HDMI kabelis 
HTC-100
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Rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.

Šis gaminys suprojektuotas užtikrinti puikias charakteristikas, kai naudojamas 
su originaliais „Canon“ priedais.
„Canon“ neatsako už jokią žalą šiam gaminiui ir (arba) nelaimingus 
atsitikimus, pvz., gaisrą ir pan., kuriuos gali sukelti neoriginalių (ne „Canon“ 
gamybos) priedų gedimas (pvz., nuotėkis iš baterijų paketo ar jos sprogimas). 
Prašome atkreipti dėmesį, kad jei reikėtų atlikti „Canon“ gaminio remonto 
darbus dėl gedimo, kuriam netaikoma garantija, bus taikomas mokestis.

Prekių ženklai ir licencijos

 ● „Microsoft“ ir „Windows“ yra paprastieji arba JAV ir (arba) kitose šalyse 
registruotieji „Microsoft Corporation.“ prekių ženklai.

 ● „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra JAV ir kitose šalyse registruotieji „Apple 
Inc.“ prekių ženklai.

 ● „App Store“, „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
 ● SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.
 ● HDMI, HDMI logotipas ir „High-Defi nition Multimedia Interface“ yra 

paprastieji arba registruotieji „HDMI Licensing, LLC“ prekių ženklai.
 ● „Wi-Fi“®, „Wi-Fi Alliance“®, „WPA“™, „WPA2“™ ir „Wi-Fi Protected 

Setup“™ yra paprastieji arba registruotieji „Wi-Fi Alliance“ 
prekių ženklai.

 ● „N-Mark“ yra „NFC Forum“ paprastasis arba JAV ir kitose šalyse 
registruotasis prekių ženklas.

 ● Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
 ● Šiame prietaise naudojama technologija „exFAT“, kurią licencijavo 

„Microsoft“.
 ● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard 

and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or 
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for 
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider 
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. 
* Laikantis reikalavimų, pastaba pateikta anglų kalba. 
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Atsakomybės atsisakymas

 ● Draudžiama neteisėtai atkurti šios instrukcijos turinį.
 ● Visi matavimai atlikti taikant „Canon“ testavimo standartus.
 ● Informacija gali būti pakeista apie tai nepranešant, taip pat gali būti 

pakeista specifi kacija ir išvaizda.
 ● Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos ir ekrano kopijos gali šiek tiek 

skirtis nuo faktinio įrenginio.
 ● Nepaisant aukščiau nurodytų punktų, „Canon“ negali būti laikoma 

atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl gaminio naudojimo.
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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, sertifi kuoti 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.
- Sąsajos kabelis IFC-400PCU
- Sąsajos kabelis IFC-200U
- Sąsajos kabelis IFC-500U
- HDMI kabelis HTC-100

Grafi niai ženklai ant įrenginio

II klasės įrenginys
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Modelio numeris yra PC2179 (su WLAN moduliu - WM227). 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 WLAN
- WLAN naudojimas kai kuriose šalyse ir regionuose yra ribojamas ir neteisėtas 
naudojimas gali būti draudžiamas vadovaujantis nacionaliniais ir vietos reglamentais. 
Kad nepažeistumėte WLAN reglamentų, apsilankykite „Canon“ svetainėje internete ir 
patikrinkite, kur leidžiama naudoti.
Atminkite, kad „Canon“ neatsako už problemas, kylančias dėl WLAN naudojimo kitose 
šalyse ir regionuose.
Bet kuris iš nurodytų veiksmų gali užtraukti teisines bausmes:
- gaminio pakeitimas ar modifi kavimas,
- gaminio sertifi kato etikečių nuėmimas.
Nenaudokite šio gaminio belaidžio LAN tinklo funkcijos šalia medicininės ar kitos 
elektroninės įrangos.
Belaidžio LAN 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: 10,9 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

Kai kuriuos techninių standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas, logotipus galima peržiūrėti 
ekrane, pasirenkant MENU (meniu) ► kortelė [ 4] ► [Sertifi katų logotipų rodymas].




