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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ZAPOZNAJ SIĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z poniższą instrukcją i informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Informacje prawne i dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w ulotce
Środki ostrożności i warunki gwarancji, która znajduje się w zestawie z urządzeniem.

RMN: PG1001

Oficjalny numer identyfikacyjny modelu jest nadawany na potrzeby identyfikacyjne zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

OSTRZEŻENIE

Służy do wskazania potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Niewłaściwe używanie
tego produktu może doprowadzić do uduszenia lub być przyczyną wypadku.
• Natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia w razie pojawienia się dymu lub dziwnego
zapachu bądź zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia.
• Pasek owinięty wokół szyi dziecka może doprowadzić do uduszenia. Jeśli produkt jest
wyposażony w przewód zasilający, nieumyślne owinięcie przewodu wokół szyi dziecka
może doprowadzić do uduszenia.
• Urządzenie należy wyłączyć w miejscach, w których korzystanie z aparatu jest zabronione.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócać działanie instrumentów
elektronicznych oraz innych urządzeń. Zachować należytą ostrożność podczas używania
produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest ograniczone,
np. w samolotach i placówkach medycznych.
• Niniejszy produkt ma wbudowane magnesy. Zachować ostrożność, jeśli w pobliżu znajdują
się wszczepione urządzenia elektroniczne (takie jak rozruszniki serca), ponieważ magnesy
mogą powodować ich nieprawidłowe działanie. W takim przypadku należy odsunąć magnes
od wszczepionego urządzenia elektronicznego i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
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PRZESTROGA

Służy do wskazania poziomu zagrożenia, które
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z produktem może spowodować obrażenia ciała
lub uszkodzenia mienia inne niż wady produktu.

• Zakłócenia elektromagnetyczne i wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować
awarię urządzenia lub utratę bądź modyfikację pamięci karty MicroSD. W takim
przypadku należy nacisnąć przycisk resetowania z tyłu urządzenia przy użyciu tępo
zakończonej szpilki i przytrzymać przez ponad 10 sekund. Zachować ostrożność podczas
naciskania przycisku resetowania, ponieważ naciśnięcie w niewłaściwym miejscu może
spowodować uszkodzenie produktu.
• Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego
źródła ciepła ani nie należy utylizować poprzez spalenie. Nie suszyć urządzenia za pomocą
zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
Może to spowodować przegrzanie, wybuch akumulatora, pożar, oparzenia lub inne
obrażenia.
• Urządzenie ma klips umożliwiający łatwe przenoszenie. Nie należy używać go do celów
innych niż zawieszenie tego produktu. Nie używać do wspinania się.
• Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców podczas używania klipsa i nie zagiąć haka,
ponieważ może to spowodować obrażenia.
• Nie należy próbować rozmontowywać urządzenia, ponieważ może to spowodować
porażenie prądem lub obrażenia ciała.
• Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
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KONSERWACJA URZĄDZENIA
• Urządzenie należy ładować w zalecanej temperaturze od 15° do 32°C.
• Urządzenia należy używać i przechowywać je w zalecanym środowisku o temperaturze
od 15° do 32°C. Należy unikać używania lub przechowywania urządzenia w wilgotnych lub
zakurzonych miejscach.
• Po narażeniu urządzenia na kontakt z brudną wodą należy opłukać je świeżą wodą
i całkowicie wysuszyć miękką ściereczką.
• Urządzenie jest odporne na upadek z wysokości do 2 m. Jednak silne uderzenia mogą
spowodować fizyczne uszkodzenie urządzenia i jego awarię. Należy uważać, aby uniknąć
narażenia na nadmierne wstrząsy.
• Należy unikać siedzenia z urządzeniem w kieszeni. Może to uszkodzić urządzenie
i spowodować jego awarię.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE WODOODPORNOŚCI
• Badanie wodoodporności IP68 jest przeprowadzane zgodnie z normami IEC przy użyciu
wody słodkiej.
• Używać w wodzie na głębokości do 2 m ze szczelnie zamkniętą pokrywą boczną przez
maksymalnie 30 minut.
• Nie otwierać pokrywy bocznej urządzenia pod wodą, ponieważ może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Po użyciu urządzenia w morzu lub w chlorowanej wodzie opłukać urządzenie czystą
wodą i całkowicie wysuszyć miękką ściereczką. Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować korozję, odbarwienie lub pogorszenie wodoodporności. W przypadku
narażenia na działanie wody innej niż słodka zalecane jest natychmiastowe spłukanie
słodką wodą.
• Nie myć chemikaliami, mydłem, neutralnymi detergentami ani alkoholem.
• Trzymać z dala od rąk z nałożonym olejkiem do opalania lub filtrem przeciwsłonecznym.
W przeciwnym razie może dojść do odbarwienia lub pogorszenia jakości materiału.
• Wodoodporność nie jest gwarantowana, jeśli aparat zostanie upuszczony lub poddany
innemu wstrząsowi.
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PRZEGLĄD
DOSTARCZONE ELEMENTY

Aparat zewnętrzny

Podstawowa
konfiguracja

Środki ostrożności i
warunki gwarancji

Przewód USB

BUDOWA PRODUKTU
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Obiektyw aparatu

Dioda LED trybu

Zdejmowany panel przedni

Dioda LED stanu

Pokrywa boczna

Gniazdo karty MicroSD (do 256 GB)

Przycisk zwalniający zatrzask

Port Micro USB

Otwór na pasek

Spust migawki

Otwór na śrubę statywu

Mikrofon

Klips
Głośnik
Przycisk resetowania
Przełącznik ON / OFF / Pokrętło
wyboru trybu

*Aby zresetować wszystkie parametry do ustawień
domyślnych, należy włączyć urządzenie, a następnie
nacisnąć przycisk resetowania przy użyciu tępo
zakończonej szpilki, jednocześnie naciskając przycisk
migawki. Urządzenie uruchomi się ponownie
automatycznie.
*Jeśli urządzenie nie reaguje, należy przytrzymać
przycisk resetowania przez ponad 10 sekund za pomocą
tępo zakończonej szpilki. Urządzenie wymusi wyłączenie
zasilania. Przełączyć pokrętło wyboru trybów lub
nacisnąć przycisk migawki, aby uruchomić ponownie.
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PIERWSZE KROKI
ŁADOWANIE

DIODA LED TRYBU
Ładowanie:		

Czerwony

Pełne naładowanie: Zielony
Naciśnij przycisk zwalniający zatrzask, a następnie przesuń pokrywę boczną w górę,
aby ją otworzyć.
 łóż mniejszą końcówkę dostarczonego przewodu USB do urządzenia, a drugą
W
końcówkę do zasilacza z portem USB.
Dioda LED trybu zmieni kolor na czerwony, wskazując ładowanie.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda LED trybu zmieni kolor na zielony.
-- Czas pracy może się różnić w zależności od stanu akumulatora, trybu działania
i warunków otoczenia.

UWAGA
• Po zamknięciu należy upewnić się, że pokrywa boczna powraca do
pokazanej pozycji.

INFORMACJE O PRZEWODZIE USB
PODCZAS ŁADOWANIA NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ Z PRZEWODEM USB OSTROŻNIE
• Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie.
• Nie należy umieszczać przewodu USB w pobliżu źródła ciepła.
• Nie należy ocierać, niszczyć, skręcać ani naciągać przewodu.
• Nie należy podłączać przewodu ani go odłączać mokrymi dłońmi.
• Należy unikać użytkowania w zbyt wysokiej/niskiej temperaturze i warunkach dużej
wilgotności.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód USB od źródła zasilania.
• Do ładowania należy używać dołączonego przewodu USB.
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WKŁADANIE/WYJMOWANIE KARTY MicroSD

WŁÓŻ I WYJMIJ KARTĘ MicroSD
• Naciśnij przycisk zwalniający zatrzask, a następnie przesuń pokrywę boczną w górę, aby ją
otworzyć.
• Włóż kartę MicroSD do gniazda karty MicroSD ukrytego za pokrywą boczną. Usłyszysz
delikatne kliknięcie, gdy karta zostanie całkowicie włożona.
• Naciśnij górną część karty MicroSD, aby ją zwolnić. Delikatnie pociągnij ją, aby całkowicie
wyjąć ją z urządzenia.
• Jeśli użytkownik nie jest w stanie nacisnąć karty, może użyć dowolnego rodzaju narzędzi,
takich jak zdejmowany panel przedni, aby ułatwić włożenie lub wyjęcie karty MicroSD.
• Jeśli wystąpi błąd podczas odczytu/zapisu na karcie MicroSD, wyjmij kartę MicroSD
i uruchom ponownie urządzenie.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
Kliknij dwukrotnie obraz dysku zewnętrznego, gdy pojawi się na komputerze,
aby wyświetlić i zapisać zdjęcia.

UWAGA
• Zdejmowany panel przedni może służyć jako narzędzie do wkładania lub wyjmowania
karty MicroSD. Używając rogu panelu przedniego, wciśnij kartę MicroSD do gniazda lub
naciśnij i wyjmij kartę MicroSD z gniazda.
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Do zapisywania wykonanych zdjęć i filmów potrzebna jest zewnętrzna karta MicroSD
(do 256 GB).
Obsługiwane są tylko formaty FAT16, FAT32 i exFAT. Klasa 10 lub wyższa jest zalecana
dla zapewnienia satysfakcjonującego poziomu wygody użytkowania.
Należy używać następujących kart pamięci (sprzedawane osobno)
• Karty pamięci MicroSD

*1

• Karty pamięci MicroSDHC

*1*2

• Karty pamięci MicroSDXC

*1*2

Karty zgodne ze standardami SD. Nie sprawdzono jednak, czy wszystkie karty pamięci
współpracują z aparatem.

*1 

Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.

*2 

UWAGA
• Należy pamiętać, aby mocno zamknąć pokrywę boczną po włożeniu lub wyjęciu
karty MicroSD. Woda, kurz i inne cząstki dostające się do wnętrza urządzenia mogą
spowodować jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie.
• Nie wolno otwierać pokrywy, gdy aparat jest mokry lub zanurzony w wodzie. Jeśli na
aparacie występuje wilgoć, należy zetrzeć ją miękką, suchą ściereczką, aż do
całkowitego wyschnięcia.
• Należy upewnić się, że wodoodporne uszczelnienia i obszary wokół nich są wolne od
zadrapań i ciał obcych, takich jak piasek, brud lub włosy. W przeciwnym razie urządzenie
może stać się nieszczelne.
• Po zamknięciu należy upewnić się, że pokrywa boczna powraca do
pokazanej pozycji.
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WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

• Obróć pokrętło wyboru trybów z pozycji <OFF> na dowolny inny tryb — urządzenie
włączy się po około 4 sekundach.
• Obróć pokrętło wyboru trybów do pozycji <OFF>, aby wyłączyć urządzenie.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach bezczynności (ustawienie domyślne).
• Użytkownik może wznowić pracę urządzenia, naciskając przycisk migawki lub obracając
pokrętło wyboru trybów na dowolny tryb.
• Użytkownik może zmienić czas (3 minuty / 5 minut / 10 minut) w aplikacji.

PIERWSZE PAROWANIE Z URZĄDZENIEM MOBILNYM
Obróć pokrętło wyboru trybów w tryb bezprzewodowy

.

Stuknij opcję „Dodaj urządzenie” w menu głównym aplikacji Canon Mini Cam.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotyczącymi parowania.
Dioda LED stanu zmieni kolor na zielony po pomyślnym zakończeniu parowania.

UWAGA
• Wymagane są funkcje Bluetooth® i Wi-Fi. Na wydajność połączenia Wi-Fi może wpływać
środowisko pracy oraz odległość między aparatem a urządzeniem mobilnym.
• Aparat wyjdzie z trybu parowania, jeśli przez 3 minuty urządzenie mobilne nie wyśle
nowego żądania parowania.
• Tryb parowania zostanie zakończony, jeśli użytkownik przełączy się na inne tryby pracy
podczas parowania urządzenia.
• Należy dbać o aktualność oprogramowania sprzętowego urządzenia. Aby sprawdzić,
czy oprogramowanie sprzętowe wymaga aktualizacji,
-- otwórz aplikację Canon Mini Cam, przejdź do Menu głównego > Ustawienia > Informacje
o urządzeniu, a następnie dotknij opcji „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.
-- Przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji należy się upewnić, że urządzenie mobilne
jest połączone z Internetem. Aby aktualizacja oprogramowania sprzętowego była
możliwa, poziom naładowania akumulatora w aparacie musi wynosić co najmniej 50%.
• Należy upewnić się, że używana jest najnowsza wersja aplikacji Canon Mini Cam.
Jeżeli funkcja automatycznej aktualizacji aplikacji jest wyłączona, należy przejść
do sklepu z aplikacjami w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji.
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DOMYŚLNE USTAWIENIA APARATU
Aparat ma następujące ustawienia domyślne i opcje.

Ustawienia domyślne
Format obrazu zdjęć

4:3

Opcje
-- 4:3
-- 1:1

Rozdzielczość zdjęć

Wysoka

-- Wysoka
• 4:3 - 4160 x 3120
• 1:1 - 3104 x 3104
-- Średnia
• 4:3 - 2944 x 2208
• 1:1 - 2208 x 2208
-- Niska
• 4:3 - 2080 x 1560
• 1:1 - 1568 x 1568

Rozdzielczość wideo

720p 30 kl./s

-- 720p 30 kl./s
-- 1080p 30 kl./s
-- 1080p 60 kl./s

Automatyczne
oszczędzanie energii
aparatu

3 minuty

-- 3 minuty
-- 5 minut
-- 10 minut

–U
 stawienia domyślne w aplikacji Canon Mini Cam można zmienić, gdy aparat jest
połączony z urządzeniem mobilnym.
– Wymagana jest funkcja Bluetooth®.
–A
 parat będzie łączyć się z urządzeniem mobilnym automatycznie po wykonaniu
pierwszego parowania.
- Wszelkie zmiany powyższych ustawień aparatu, z wyłączeniem opcji „Automatyczne
oszczędzanie energii aparatu”, mogą być synchronizowane wyłącznie między trybami „Tryb
zdjęć”, „Tryb wideo” i „Tryb Multi”. Ustawienia opcji „Tryb bezprzewodowy” można zmieniać
tylko, gdy działa funkcja „Podgląd na żywo”.
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OPERACJE
TRYB BEZPRZEWODOWY

Podłącz swój aparat do urządzenia mobilnego, aby wykonać poniższe operacje:
• Zdalne fotografowanie/filmowanie
• Podgląd na żywo w celu rejestrowania zdjęć/filmów
• Dostęp do folderów DCIM przechowywanych na karcie MicroSD, w tym możliwość
„przeglądania”, „usuwania”, „edycji” lub „pobierania zdjęć/filmów na urządzenie mobilne”
z karty MicroSD.

TRYB ZDJĘĆ

• Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki, aby wykonać serię zdjęć. (2 kl./s)

TRYB WIDEO

• Rozpocznij nagrywanie filmu, naciskając
przycisk migawki jeden raz.
• Dioda LED stanu będzie powoli migać
na czerwono, wskazując, że film jest
nagrywany.
• Naciśnij ponownie przycisk migawki,
aby zatrzymać nagrywanie filmu.
• Maksymalna długość filmu wynosi 10 minut.
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TRYB MULTI

Można zarówno robić zdjęcia, jak i nagrywać
filmy poprzez odpowiednią obsługę
przycisku migawki.

ZDJĘCIE
• Naciśnij przycisk migawki jeden raz,
aby zrobić zdjęcie.
• Ciągłe rejestrowanie zdjęć nie jest
dostępne w trybie Multi.

WIDEO
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki
przez ponad 4 sekundy, aby rozpocząć
nagrywanie filmu.
• Przytrzymuj przycisk migawki,
aby nagrywać film.
• Nagrywanie filmu zostanie zatrzymane po
zwolnieniu przycisku migawki. Maksymalna
długość filmu wynosi 10 minut.
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WSKAZANIA KONTROLEK LED
Dioda LED stanu
Dioda LED trybu

Stan
Włączone i w trybie gotowości
(Tryb zdjęć/wideo/Multi/
bezprzewodowy)
Wyłączone / automatyczne
wyłączanie zasilania

Dioda LED trybu

Dioda LED stanu

Zielony

Wyłączony

Słaba bateria
Czerwony (szybko miga)

Ładowanie
Czerwony

Pełne naładowanie
Zielony

Parowanie Bluetooth®
Zielony > Czerwony
(zapętlanie)

Połączenie Wi-Fi
Zielony

Zdjęcie zrobione i zapisane
Czerwony (miga jeden raz)

Nagrywanie wideo

Czerwony (powoli miga)

Tryb pamięci masowej
Zielony

Przesyłanie danych w trybie
pamięci masowej
Zielony (szybko miga)

Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego
Zielony (powoli miga)
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AKCESORIUM
ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI

Urządzenie jest wyposażone w zdejmowany panel przedni. Delikatnie podnieś zdejmowany
panel przedni, aby go zdjąć.
Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając panel przedni.
* Dodatkowe panele przednie są sprzedawane osobno.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Gdy dioda LED stanu miga szybko na czerwono, może to wynikać z jednego
z następujących powodów.

Błąd
Urządzenie nie działa

Rozwiązanie problemu
• Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora nie jest
zbyt niski. W takim przypadku naładuj urządzenie
• Jeśli urządzenie nie odpowiada, naciśnij przycisk
resetowania przez 10 sekund, aby uruchomić ponownie
• Upewnij się, że karta MicroSD jest włożona bez błędu karty
• Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualne.
Jeśli nie jest, zaktualizuj je

Błąd karty MicroSD

• Sprawdź, czy karta MicroSD jest prawidłowo włożona
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest pełna
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest uszkodzona
• Sprawdź, czy karta MicroSD jest kompatybilna

Przegrzanie

• Poczekaj, aż temperatura urządzenia powróci do
normalnego poziomu; urządzenie wznowi wtedy pracę

Utracone połączenie

• Upewnij się, że połączenie Bluetooth®/Wi-Fi w urządzeniu
mobilnym jest prawidłowo skonfigurowane
• Upewnij się, że wybrane urządzenie w aplikacji jest
prawidłowe
• Upewnij się, że system operacyjny urządzenia mobilnego
jest kompatybilny i aktualny

Zdalne sterowanie nie
działa

• Upewnij się, że urządzenie jest połączone z aplikacją
• Upewnij się, że aplikacja i oprogramowanie sprzętowe są
aktualne
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DANE TECHNICZNE
Rozdzielczość zdjęć

13MP

Rozdzielczość wideo

1080p 60 kl./s
1080p 30 kl./s
720p 30 kl./s (obsługuje nagrywanie Live View)

Format wideo

MPEG-4

Zoom

Stały

Ogniskowa (odpowiednik filmu
35 mm)

25,4 mm

Przysłona

f/2.2

Zakres ustawiania ostrości

50 cm – ∞

Czułość

Automatyczna (ISO 100–3200)

Balans bieli

Automatyczny

Korekta ekspozycji

Automatyczna

Elektroniczna stabilizacja
obrazu (EIS)

Tak

Karta pamięci

Karty pamięci MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC, do 256 GB

Mikrofon

Mono

Źródło zasilania

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy, 660 mAh, 3,8 V

Czas ładowania

Ok. 180 minut (pełne ładowanie)

Pojemność

Fotografowanie:

Około 1000 zdjęć

Czas nagrywania wideo:

Około 60 minut
(Zgodny z Camera & Imaging
Products Association)

Zasilacz sieciowy

Prąd wyjściowy: 1 A (min.)
Napięcie: 		

Parametry otoczenia

5V

Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C
Zalecana temperatura pracy, ładowania i przechowywania:
Od 15°C do 32°C

Automatyczne wyłączanie

3 minuty / 5 minut / 10 minut (do wyboru w aplikacji)

Wymiary

110,5 mm (szer.) x 45,2 mm (wys.) x 18,5 mm (gł.)

Masa

90 g

Kompatybilny system operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
(komputer)
Mac OSX 10.10–10.14
Łączność

Bluetooth® 4.2
Standard bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n

GPS (synchronizacja
przez aplikację w trybie
bezprzewodowym)

Tak

Zgodne systemy operacyjne

iOS 11 lub nowszy oraz Android 5.1 lub nowszy

Aplikacja mobilna

Canon Mini Cam

Połączenie do ładowania
i przesyłania danych

USB 2.0 (MicroUSB)

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z dealerem, u którego zostało zakupione,
albo pomocą techniczną firmy Canon pod adresem www.canon-europe.com/Support.

INFORMACJA O LICENCJI
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI NA PAKIET PATENTÓW AVC NA UŻYTEK OSOBISTY KONSUMENTA LUB INNE
ZASTOSOWANIA, KTÓRE NIE WIĄŻĄ SIĘ Z UZYSKANIEM WYNAGRODZENIA ZA (i) ZAKODOWANIE WIDEO ZGODNIE ZE
STANDARDEM AVC („WIDEO W STANDARDZIE AVC”) I/LUB (ii) ZDEKODOWANIE WIDEO W STANDARDZIE AVC, KTÓRE ZOSTAŁO
ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH UŻYTKU OSOBISTEGO I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO W STANDARDZIE AVC. NIE JEST UDZIELANA LICENCJA, W TYM LICENCJA
DOROZUMIANA, NA JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Zależnie od potrzeb informacja może być wyświetlana w jęz. angielskim.

Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro oraz iPhone są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji. Android,
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym
Bluetooth SIG. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Wszystkie pozostałe nazwy produktów,
nazwy marek i logo firm trzecich są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2019

FV100-GPL-201912

