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هشدار:
به منظور کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی يا 

آسيب وارد آمدن به محصول،
اين دستگاه را در معرض باران، رطوبت و چکه   

قرار ندهيد، روی آن آب نريزد و ظروف پر از 
مايعات مانند گلدان را بر روی آن نگذاريد.

فقط از لوازم جانبی توصيه شده استفاده کنيد.  
روکش (يا پشت) دستگاه را بازنکنيد، هيچ قطعه   

قابل تعميری داخل دستگاه وجود ندارد. 
خواهشمنداست تعميرات دستگاه را بعهده 

تعميرکاران مجرب بگذاريد.

احتياط!
اين دستگاه را در قفسه کتاب، کابينت يا ديگر   

فضاهای بسته نصب نکرده يا قرار ندهيد. بررسی 
کنيد که تهويه مناسب در اطراف دستگاه انجام 

شود. به منظور جلوگيری از خطر برق گرفتگی يا 
آتش سوزی ناشی از گرمای بسيار زياد، بررسی 
کنيد که پرده ها و ديگر مواد روزنه های تهويه 

هوای دستگاه را مسدود نکرده باشند.
دريچه های تهويه هوای دستگاه را با روزنامه،   

روميزی، پرده و موارد مشابه مسدود نکنيد.
از قرار دادن شعله بدون محافظ مانند شمع بر روی   

دستگاه خودداری کنيد.
باتری ها را به روش های سازگار با محيط زيست   

دور بياندازيد.

پريز برق بايد در نزديکی دستگاه و به آسانی قابل 
دسترسی باشد.

دو شاخه سيم برق اصلی بايد در وضعيتی باشد که به 
سادگی بتوان از آن استفاده کرد.

برای آنکه دستگاه بطور کامل از برق متناوب جدا 
شود، دو شاخه را از پريز برق متناوب جدا کنيد.

درباره باتری  

هشدار
خطر ايجاد آتش سوزی، انفجار و سوختگی. قطعات را 

از يکديگر جدا نکنيد، از قرار گرفتن در معرض 
حرارت بيش از 60 درجه سانتی گراد يا آتش 

خودداری کنيد.

احتياط
درصورت تعويض با باتری اشتباه، خطر انفجار وجود 
دارد. تنها با باتری مشابه يا يکسان که ازسوی سازنده 

تأييد شده است  تعويض کنيد. باتری های استفاده شده را 
مطابق با دستورالعمل های سازنده دور بريزيد.

فقط از لوازم جانبی توصيه شده استفاده کنيد.
  Panasonic HDMI هميشه از سيم مينی اصلی

(RP-CDHM30 ،RP-CDHM15؛ اختياری) 
استفاده کنيد.

عالمت گذاری شناسايی محصول  
مکانمحصول

دوربين فيلمبرداری با 
وضوح باال

نگهدارنده باتری

قسمت پايينآداپتور برق متناوب

اطالعاتی برای حفظ ايمنی
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چگونه فيوز را عوض کنيم
محل قرار گرفتن فيوز بسته به نوع دوشاخه برق 

.(B و A شکل ) متناوب متفاوت است
بررسی کنيد که دوشاخه برق متناوب بدرستی در جای 
خود قرار گرفته باشد، سپس دستورالعمل های موجود 

در زير را دنبال کنيد.
تصاوير ممکن است با دو شاخه برق متناوب واقعی 

متفاوت باشند.
با يک پيچ گوشتی درپوش فيوز را باز کنيد.  (1

فيوز را تعويض کنيد و درپوش فيوزرا بسته يا   (2
در جای خود بگذاريد.

-اگر شما اين عالمت را می بينيد-

اطالعاتی در مورد دور انداختن در کشورهای ديگر در 
خارج از اتحاديه اروپا

اين عالمت فقط در اتحاديه اروپا 
معتبر است.

در صورت تمايل به دور ريزی اين 
محصول، لطفًا با مقامات محلی يا 
فروشنده تماس گرفته و از روش 
صحيح دورريزی آن مطلع شويد.

هشدارهايی در زمينه استفاده از دستگاه  
اين دستگاه را تا جايی که ممکن است از تجهيزات 

الکترومغناطيسی (مانند مايکروفر، تلويزيون، دستگاه 
های بازی ويديويی و غيره) دور نگهداريد.

در صورت استفاده از اين دستگاه در باالی تلويزيون يا   
در نزديکی آن، ممکن است تصوير و/يا صدای اين دسته 

به دليل ارتعاش امواج الکترومغناطيسی خراب شود.
از اين دستگاه در نزديکی تلفن همراه استفاده نکنيد زيرا   
انجام اين کار می تواند منجر به ايجاد پارازيت شود که 

بر روی تصاوير و/يا صدا تأثير نامطلوب می گذارد.
به دليل تأثير ميدان های مغناطيسی قوی توليد شده توسط   

بلندگوها و موتورهای بزرگ، ممکن است داده های 
ضبط شده آسيب ببيند يا تصاوير بدرستی پخش نشوند.

ارتعاش امواج الکترومغناطيسی توليد شده توسط   
ريزپردازنده ها می تواند تأثير نامطلوبی بر اين دستگاه 

داشته باشد و تصوير و/يا صدا را خراب کند.
اگر اين دستگاه تحت تأثير نامطلوب دستگاه های   

الکترومغناطيسی قرار بگيرد و عملکرد صحيح آن 
متوقف شود، دستگاه را خاموش کنيد، باتری را بيرون 

بياوريد و يا اتصال آداپتور برق متناوب را جدا کنيد. 
سپس باتری را مجددًا درون دستگاه قرار داده يا آداپتور 

برق متناوب را مجددًا به اين دستگاه وصل کنيد.

از به کار بردن اين دستگاه در نزديکی فرستنده های 
راديويی يا خطوط برق با ولتاژ زياد خودداری کنيد.

در صورت ضبط در مجاورت فرستنده های راديويی يا   
خطوط برق با ولتاژ زياد، ممکن است تصاوير و/يا 
صداهای ضبط شده بگونه ای منفی تحت تأثير قرار 

بگيرند.

درباره اتصال به يک رايانه
از سيم های  USB ديگری بجز آنچه که همراه دستگاه 

است، استفاده نکنيد.
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برای ضبط تصاوير    درباره فرمت ضبط
متحرک

با استفاده از اين دستگاه می توانيد از بين فرمت های ضبط 
AVCHD يا iFrame برای ضبط تصاوير متحرک 

استفاده کنيد.
 :AVCHD

با استفاده از اين فرمت می توانيد تصاويری با کيفيت باال 
ضبط کنيد. برای مشاهده در تلويزيون هايی با فرمت 

بزرگ يا برای ذخيره بر روی ديسک مناسب است.
 :iFrame

 Mac اين فرمت ضبط برای مشاهده و ويراش در
(iMovie’11) مناسب است.

با استفاده از iMovie’11، تصاوير متحرک iFrame را 
می توانيد با سرعت بيشتری در مقايسه با تصاوير متحرک 

AVCHD جابجا کنيد. همچنين، اندازه فايل تصاوير 
متحرک iFrame وارد شده در مقايسه با تصاوير متحرک 

AVCHD کوچک تر است.
با تصوير متحرک ضبط شده با قالب  AVCHD سازگار 

نيست.

ضبط شده   مصونيت درباره محتوای
Panasonic هيچ مسئوليتی در قبال خسارات مستقيم يا 

غيرمستقيم ناشی از هر گونه مشکلی که منجر به مفقود 
شدن محتوای ضبط يا ويرايش شده گردد، نداشته و در 

صورتی که ضبط يا ويرايش درست کار نکند، هيچ 
محتوياتی را تضمين نمی کند. همچنين در صورت انجام 

هرگونه تعمير در دستگاه، مورد باال اعمال خواهد شد 
(از جمله هرکدام از ديگر مؤلفه های مربوط به حافظه 

غيرداخلی).

همراه با    کارت هايی که می توانيد از آنها
اين دستگاه استفاده کنيد

کارت حافظه SD، کارت حافظه SDHC و کارت حافظه 
SDXC

کارت های حافظه  4 گيگابايتی يا بيشتر که دارای آرم 
SDHC نيستند و يا کارت های حافظه 48 گيگابايتی يا 

بيشتر که دارای آرم SDXC نباشند، بر اساس 
مشخصات کارت حافظه SD ساخته نشده اند.

 ،  SD برای اطالع از جزئيات بيشتر درباره کارت های
به صفحه 11 مراجعه کنيد.

کتابچه راهنما   در اين
کارت های حافظه SD و  SDHC و کارت حافظه 
SDXC، بصورت "کارت SD" آورده می شوند.

عملکردهای قابل استفاده برای ضبط/پخش تصاوير   
متحرک، با  در اين کتابچه راهنما نشان داده 

شده اند.
عملکردهای قابل استفاده برای ضبط/پخش تصاوير   

ثابت، با  در اين دستورهای کار نشان داده 
شده اند.

صفحات مرجع به عنوان مثال با يک فلش نشان داده می   
00 R :شوند

اين کتابچه راهنما برای استفاده در مدل های 
. ارائه شده است. ممکن   و 

است تصاوير کمی با تصوير اصلی دستگاه متفاوت 
باشند.

تصاوير بکار رفته در اين کتابچه راهنما، مدل   
 را نشان می دهند، اما بخش هايی از 

توضيحات مربوط به مدل هايی ديگر است.
بسته به مدل، برخی از عملکردها موجود نيست.  

ويژگی ها ممکن است متفاوت باشد، از اين رو لطفًا با   
دقت مطالعه کنيد.

بسته به منطقه ای که دستگاه از آن خريداری شده   
است، ممکن است تمام مدل ها موجود نباشد.

HDC-SD40&TM40GC-VQT3K08_per.indb   4HDC-SD40&TM40GC-VQT3K08_per.indb   4 2011/01/14   8:50:032011/01/14   8:50:03



5
VQT3K08 (PER)

2 ................................ اطالعاتی برای حفظ ايمنی
6 ................................................ لوازم جانبی
لوازم جانبی اختياری.................................... 7

آماده سازی
منبع برق................................................... 8
قرار دادن/بيرون آوردن باتری......................... 8
شارژ کردن باتری....................................... 9
10 ............................. مدت زمان شارژ و ضبط
ضبط بر روی کارت...................................... 11

کارت هايی که می توانيد با اين دستگاه استفاده 
11 ..................................................... کنيد
12 ................. SD قرار دادن/بيرون آوردن کارت
13 .......................... روشن/خاموش کردن دستگاه

روشن/خاموش کردن دستگاه با استفاده از دکمه 
روشن/خاموش......................................... 13
13 ........................................ انتخاب يک حالت
تنظيم تاريخ و ساعت.................................... 14

مطالب اصلی
15 ..... [HDC-TM40] انتخاب يک رسانه برای ضبط
ضبط تصاوير متحرک................................... 15
ضبط تصاوير ثابت....................................... 16
حالت خودکار هوشمند................................... 16
17 ............................. پخش تصوير متحرک/ثابت
مشاهده فيلم/تصوير بر روی تلويزيون............... 18
به کارگيری صفحه منو.................................. 19
انتخاب زبان............................................ 19
20 ................................ عملکرد زوم مثبت/منفی
فرمت کردن............................................... 20
حذف صحنه ها/تصاوير ثابت........................... 21

ساير موارد
22 ................................................ مشخصات
توضيحاتی درباره حق نسخه برداری.................. 26
27 ................. (PDF فرمت) خواندن کتابچه راهنما

فهرست مطالب

HDC-SD40&TM40GC-VQT3K08_per.indb   5HDC-SD40&TM40GC-VQT3K08_per.indb   5 2011/01/14   8:50:032011/01/14   8:50:03



6
(PER) VQT3K08

بسته باتری
VW-VBK180

آداپتور برق متناوب
VSK0712

سيم برق متناوب
K2CT39A00002 

K2CQ29A00002 

منطقه ويژه اداری هنگ كنگ در چين و عربستان  
سعودی

مناطقی بجز منطقه ويژه اداری هنگ کنگ در چين،  
عربستان سعودی

AV سيم ترکيبی
K1HY12YY0008

USB سيم
K1HA05AD0007

CD-ROM
نرم افزار

CD-ROM
کتابچه راهنما
VFF0781

لوازم جانبی
پيش از استفاده اين دستگاه لوازم جانبی را بررسی نماييد.

لوازم جانبی را دور از دسترس کودکان قرار دهيد تا از خورده شدن آنها جلوگيری شود.
شماره های محصول به تاريخ دسامبر 2010 صحيح است. اين موارد ممکن است تغيير کنند.
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(VW-BC10E/EB) شارژر باتری

(VW-VBK180/ليتيوم) بسته باتری

(VW-VBK360/ليتيوم) بسته باتری

 ،RP-CDHM15) HDMI سيم مينی
(RP-CDHM30

پروژکتور فيلمبرداری با جريان مستقيم 
*(VW-LDC103E)

(VZ-LL10E) المپ پروژکتور با جريان مستقيم

(VW-SK12E) رابط کشويی

(VW-ACK180E/EB) بسته لوازم جانبی

، به رابط   *VW-LDC103E برای استفاده از
کشويی/VW-SK12E و بسته باتری/

VW-VBG260 ،VW-VBG130 نياز است. 
،VW-VBG130/برای شارژ بسته باتری
VW-VBG260 به آداپتور برق متناوب/

 VW-AD20E/EB-K ،VW-AD21E/EB-K
نياز است.

لوازم جانبی اختياری
بعضی از لوازم جانبی های اختياری در برخی از كشورها در دسترس نيستند.
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آماده سازی

منبع برق
معرفی باتری هايی که می توانيد همراه با اين دستگاه از آن استفاده کنيد  

از باتری VW-VBK360/VW-VBK180 می توانيد به همراه اين دستگاه استفاده کنيد.
اين دستگاه دارای عملکردی است که می تواند باتری های ايمن برای استفاده را تشخيص دهد. باتری مشخص شده   

(VW-VBK360/VW-VBK180)، از اين عملکرد پشتيبانی می کند. تنها باتری های مناسب برای استفاده با اين 
 Panasonic هستند که توسط ساير شرکت های مورد تأييد Panasonic دستگاه، باتری های اصلی محصوالت

 Panasonic (.امکان استفاده از باتری هايی که اين عملکرد را پشتيبانی نمی کنند، وجود ندارد) .ساخته می شوند
در هيچ شرايطی کيفيت، عملکرد يا ايمنی باتری هايی که توسط ديگر شرکت ها ساخته شده و يا محصوالت اصلی 

Panasonic نباشند را تضمين نخواهد کرد.

اخيرا مشاهده شده که بسته های باتری تقلبی که بسيار همانند محصول اصلی هستند در برخی از بازارها برای خريد 
عرضه می شوند. بعضی از اين باتری ها به اندازه کفايت دارای محافظ های داخلی مورد لزوم جهت برقراری 

استانداردهای ايمنی مناسب نيستند. به کارگيری اين گونه باتری ها می تواند منجر به آتش سوزی يا انفجار گردد. 
خواهشمنديم توجه داشته باشيد که ما هيچگونه مسئوليتی درقبال حادثه يا خسارات پيش آمده درنتيجه استفاده از 
بسته های باتری تقلبی، به عهده نداريم. در راستای تضمين به کارگيری محصوالت ايمن، توصيه می گردد که از 

بسته های اصلی باتری Panasonic استفاده کنيد.

قرار دادن/بيرون آوردن باتری
(  13 R) .برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهيد

باتری را با قرار دادن در جهتی که در شکل نشان داده شده است در جای خود قرار دهيد.





بيرون آوردن باتری
دکمه روشن/خاموش را پايين نگه داريد تا زمانی که 

نشانگر وضعيت خاموش شود. سپس در حالی که 
دستگاه را نگاه داشته ايد تا نيفتد، باتری را بيرون 

بياوريد.
اهرم آزاد کننده باتری را در جهتی که با فلش نشان 
داده شده است حرکت داده و پس از بازگشايی قفل، 

آن را بيرون بياوريد.

نگهدارنده باتری 
باتری را در جای خود قرار دهيد تا زمانی که با   

صدای کليک قفل شود.
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شارژ کردن باتری

هنگام خريد دستگاه، باتری شارژ ندارد. قبل از استفاده از اين دستگاه، باتری را کامًال شارژ کنيد.

هنگام اتصال به آداپتور برق متناوب، اين دستگاه در وضعيت آماده به کار است. مدار اوليه دستگاه تا زمانيکه به آداپتور 
برق متناوب و به پريز برق وصل باشد، هميشه "live" (باز) می ماند.

نکته مهم:
از آداپتور برق متناوب ارائه شده بهمراه دستگاه استفاده نماييد. از آداپتور برق متناوب يک دستگاه ديگر استفاده   

نکنيد.
از سيم برق متناوب همراه با هيچ وسيله ديگری استفاده نکنيد زيرا تنها برای کار با اين دستگاه طراحی شده است.   

همچنين، از سيم برق متناوب ساير وسايل همراه با اين دستگاه استفاده نکنيد.
؛ اختياری).  VW-BC10E/EB) همچنين با استفاده از شارژر باتری می توانيد باتری را شارژ کنيد

در صورت روشن شدن دستگاه، باتری شارژ نمی شود.  
توصيه می شود باتری را در دمايی بين 10 درجه سانتی گراد تا  30 درجه سانتی گراد شارژ کنيد. (دمای باتری نيز 

بايد همين مقدار باشد.)

پايانه ورودی مستقيم 
فيش ها را تا جاييکه امکان دارد در سوکت فرو کنيد.  

آداپتور برق متناوب را به پايانه ورودی برق مستقيم دستگاه وصل کنيد.  1
سيم برق متناوب را به آداپتور برق متناوب و سپس به پريز برق متناوب وصل کنيد.   2

نشانگر وضعيت پس از وقفه  2 ثانيه ای به رنگ قرمز چشمک می زند و نشان می دهد که شارژ شروع شده است.
پس از تکميل شارژ، خاموش می شود.
اتصال به پريز برق متناوب  

در صورت روشن کردن اين دستگاه در حين شارژ شدن با استفاده از آداپتور برق متناوب، می توانيد از برق حاصل از 
پريز برق برای استفاده از دستگاه استفاده کنيد.

از ساير آداپتورهای برق متناوب بجز موارد ارائه شده به همراه دستگاه استفاده نکنيد.  
.(  7 ،6 R) استفاده کنيد Panasonic توصيه می شود از باتری های

در صورت استفاده از ساير باتری ها، کيفيت اين محصول تضمين نمی شود.  
باتری را در مجاورت حرارت يا شعله قرارندهيد.  

باتری(ها) را برای مدت طوالنی در خودرويی با در و پنجره بسته و در معرض نور مستقيم آفتاب قرار ندهيد.  
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مدت زمان شارژ و ضبط
مدت زمان شارژ/ضبط  

دما: 25 درجه سانتی گراد/رطوبت:  60%RH رطوبت نسبی (هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب)

HDC-SD40

شماره مدل باتری
حداکثر زمان ضبط حالت ضبطزمان شارژ[ولتاژ/ظرفيت (حداقل)]

مداوم
مدت زمان واقعی 

ضبط

باتری ارائه شده/
VW-VBK180 (اختياری)

[3.6 ولت/1790 ميلی آمپر در 
ساعت]

2 ساعت و 
25 دقيقه

 ،[HG] ،[HA]
[HX]1 ساعت و 10 دقيقه2 ساعت و 15 دقيقه

[iFrame]1 ساعت و 25 دقيقه2 ساعت و 40 دقيقه

HDC-TM40

شماره مدل باتری
حداکثر زمان ضبط حالت ضبطزمان شارژ[ولتاژ/ظرفيت (حداقل)]

مداوم
مدت زمان واقعی 

ضبط

باتری ارائه شده/
VW-VBK180 (اختياری)

[3.6 ولت/1790 ميلی آمپر در 
ساعت]

2 ساعت و 
25 دقيقه

 ،[HG] ،[HA]
[HX]1 ساعت و 10 دقيقه2 ساعت و 15 دقيقه

[iFrame]1 ساعت و 25 دقيقه2 ساعت و 40 دقيقه

زمان های ذکرشده تقريبی هستند.  
مدت زمان شارژ عنوان شده برای هنگامی است که باتری کامًال خالی شده باشد. مدت زمان شارژ و زمان ضبط بسته   

به شرايط استفاده مانند دمای باال/پايين متغير است.

مدت زمان واقعی ضبط، زمان ضبطی است که درحين آن ضبط مکررًا شروع/متوقف می شود، دستگاه روشن/خاموش   
می شود، اهرم زوم جابجا می شود و ساير موارد.

باتری ها پس از استفاده يا شارژ گرم می شوند. اين يک نقص نيست.  

عالمت ظرفيت باتری
با کاهش ظرفيت باتری، صفحه نمايش تغيير می کند.   

         
اگر کمتر از 3 دقيقه از شارژ باتری باقی مانده باشد،  به رنگ قرمز در می آيد. اگر شارژ باتری خالی شود، 

 چشمک می زند.
باقيمانده گنجايش باتری درصورتی نشان داده می شود که از باتری  Panasonic قابل مصرف با اين دستگاه 

استفاده کنيد. زمان واقعی می تواند بسته به کارکردی که با دستگاه داريد، متفاوت باشد.
هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب يا باتری های ساخته شده توسط کارخانه های ديگر، ميزان باتری باقيمانده   

نشان داده نمی شود.
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آماده سازی

ضبط بر روی کارت
اين دستگاه می تواند تصاوير ثابت يا متحرک را بر روی کارت SD يا حافظه داخلی ضبط کند. برای ضبط روی کارت 

SD، موارد زير را مطالعه کنيد.

 SDXC و SDHC کارت های حافظه ،SD با کارت های حافظه (SDXC يک دستگاه سازگار با) اين دستگاه
سازگار است. هنگام استفاده از کارت حافظه SDHC و SDXC با ديگر دستگاه ها، بررسی کنيد که آن دستگاه با اين 

کارت های حافظه سازگار باشد.

کارت هايی که می توانيد با اين دستگاه استفاده کنيد
از کارت های SD سازگار با Class 4 يا رده بندی باالتر SD Speed Class Rating* برای فيلمبرداری استفاده 

کنيد.

ضبط تصوير ثابتضبط تصوير متحرکظرفيتنوع کارت

كارت حافظه 
SD

8 مگابايت/16 مگابايت/
غيرقابل استفاده است.32 مگابايت

عملکرد آن تضمين 
نمی شود. 64 مگابايت/128 مگابايت/

عملکرد آن تضمين نمی شود.256 مگابايت 

512 مگابايت/1 گيگابايت/
2 گيگابايت

قابل استفاده است.قابل استفاده است. کارت حافظه 
SDHC

4 گيگابايت/6 گيگابايت/
8 گيگابايت/12 گيگابايت/

16 گيگابايت/24 گيگابايت/
32 گيگابايت

کارت حافظه 
SDXC48 گيگابايت/64 گيگابايت

SD Speed Class Rating*  استاندارد سرعت برای 
نوشتن پياپی است.

از طريق برچسب موجود بر روی کارت يا ديگر موارد آن 
را بررسی کنيد.

مثال:

که از    SDXC کارت های حافظه/SDHC کارت های حافظه/SD لطفًا آخرين اطالعات مربوط به کارت های حافظه
آنها می توان برای ضبط تصوير متحرک استفاده کرده را از سايت زير دريافت کنيد.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(اين وب سايت تنها به زبان انگليسی در دسترس ميباشد.)

کارت های حافظه 4 گيگابايتی يا بيشتر که دارای آرم SDHC نيستند و يا کارت های حافظه  48 گيگابايتی يا بيشتر که 
دارای آرم SDXC نباشند، بر اساس مشخصات کارت حافظه SD ساخته نشده اند.

امکان استفاده از کارت های حافظه با حجم بيش از  64 گيگابايت وجود ندارد.
انجام هيچگونه    ،بسته باشد SD بر روی کارت هنگامی که کليد محافظت در برابر نوشتن

ضبط، حذف يا ويرايشی برروی کارت امکان پذير نخواهد بود.
کارت حافظه را برای جلوگيری از بلعيده شدن، دور از دسترس کودکان نگهداريد.  32
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SD قرار دادن/بيرون آوردن کارت

اگر کارت SD ساخت Panasonic نيست يا قبًال در يک وسيله ديگر مورد استفاده قرار گرفته است، بايد در اولين 
 SD بهنگام فرمت شدن، همه داده های ضبط شده بر روی کارت (20 R) .بار استفاده ددر اين دستگاه، فرمت شود

پاک می شوند. هرگاه که داده ها پاک شوند، بازيابی آنها امکانپذير نخواهد بود.

احتياط:
بررسی کنيد که چراغ دسترسی خاموش شده باشد.

 [ACCESS] چراغ دسترسی
هنگام دسترسی دستگاه به کارت   SD يا حافظه 

داخلی، چراغ دسترسی روشن می شود.

نمايشگر LCD را باز کنيد.  1
درپوش کارت SD را باز کنيد و کارت   2

SD را درون شکاف کارت قرار دهيد (از 
. (آن بيرون بياوريد

سمت دارای برچسب   را در جهت نشان داده شده در 
شکل قرارداده و آن را بصورت مستقيم و تا جايی که 

فرومی رود، فشار دهيد.
قسمت وسط کارت  SD را فشار داده و سپس آن را 

مستقيم به بيرون بکشيد.

درپوش کارت SD را کامًال ببنديد.  3
محکم ببنديد تا صدای کليک به گوش برسد.  






دست نزنيد.   SD به پايانه های موجود در پشت کارت
به کارت  SD ضربه شديد وارد نکنيد، آن را خم نکرده 

يا نيندازيد.
پارازيت الکتريکی، الکتريسيته ساکن و خراب شدن اين   
دستگاه يا کارت SD ممکن است به داده های ذخيره شده 

برروی کارت SD آسيب وارد آورده يا آن ها را پاک 
کند.

هنگامی که چراغ دسترسی کارت روشن است، کارهای   
زير را انجام ندهيد:

 SD بيرون آوردن کارت
 خاموش کردن دستگاه

 USB قرار دادن و بيرون آوردن سيم
 قراردادن دستگاه در معرض لرزش يا تکان های 

شديد
انجام کارهای زير در هنگام روشن بودن چراغ ممکن 

است باعث آسيب رساندن به داده ها/کارت SD يا 
دستگاه شود.

از قرار گرفتن پايانه های کارت  SD در معرض آب و 
گرد و خاک خودداری کنيد.

از قرار دادن کارت های  SD در مکان های زير خودداری 
کنيد:

 در معرض تابش مستقيم نور خورشيد
 در مکان های بسيار مرطوب يا پر از گرد و خاک

 نزديک بخاری
 مکان هايی که تغيير چشمگير دما در آن رخ می دهد 

(ممکن است ميعان ايجاد شود.)
 در جايی که الکتريسيته ساکن وجود دارد يا موج 

الکترومغناطيسی ايجاد می شود
، هنگامی که از آنها   SD برای محافظت از کارت های

استفاده نمی کنيد آنها را در جلد خود قرار دهيد.
برای آگاهی درباره دورانداختن يا واگذار کردن کارت   

.SD
(به کتابچه راهنما (قالب PDF) مراجعه کنيد)
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آماده سازی

روشن/خاموش کردن دستگاه
با باز کردن و بستن نمايشگر LCD و با استفاده از دکمه روشن/خاموش دستگاه می توانيد دستگاه را روشن يا خاموش 

کنيد.

روشن/خاموش کردن دستگاه با استفاده از دکمه روشن/خاموش
برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهيد

نشانگر وضعيت روشن می شود. 

آماده سازی

انتخاب يک حالت
حالت دستگاه را به ضبط يا پخش تغيير دهيد.

از سوييچ تغيير حالت برای تغيير حالت به  يا  استفاده کنيد.

(15 R) حالت ضبط

(17 R) حالت پخش



برای خاموش کردن دستگاه
دکمه روشن/خاموش را پايين نگه داريد 

تا زمانی که نشانگر وضعيت خاموش 
شود.
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آماده سازی

تنظيم تاريخ و ساعت
هنگاميکه دستگاه برای نخستين بار روشن می شود، پيام درخواست تنظيم تاريخ و ساعت نمايش داده می شود.

[تائيد] را انتخاب کرده و مراحل 2 و 3 در زير را برای تنظيم تاريخ و ساعت انجام دهيد.
حالت را به   تغيير دهيد.

(19 R) .منو را انتخاب کنيد  1
: [تنظيم]  [تنظيم ساعت]

 / انتخاب کرده و مقدار دلخواه را با استفاده از / تاريخ يا ساعت را با استفاده از  2
تنظيم کنيد.

نمايش تنظيم وقت جهانی: 
 [محلی]/ [مقصد]

سال را می توانيد بين 2000 و  2039 تنظيم کنيد.
سيستم  24 ساعته برای نمايش ساعت به کار می رود.

دکمه ENTER را فشار دهيد.  3
 ،  ENTER ممکن است پيامی نشان داده شود و از شما بخواهد که تنظيمات وقت جهانی را انجام دهيد. با فشردن دکمه

تنظيمات وقت جهانی را انجام دهيد.
برای تکميل تنظيمات، دکمه  MENU را فشار دهيد.

عملکرد تاريخ و ساعت توسط يک باتری ليتيوم داخلی کار می کند.  
هنگام خريد دستگاه، ساعت تنظيم شده است. اگر زمان نمايش داده شده بصورت [- -] نمايش داده شود، باتری ليتيوم   
داخلی نياز به شارژ دارد. برای شارژ مجدد باتری ليتيوم داخلی، آداپتور برق متناوب را وصل کرده يا باتری را به 

دستگاه متصل کنيد. دستگاه را حدود 24 ساعت بدون استفاده رها کنيد، بدين صورت باتری برای مدت تقريبی 4 ماه، 
تاريخ و ساعت را حفظ می کند. (حتی با خاموش شدن دستگاه، باتری همچنان شاژر می شود.)
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مطالب اصلی

[HDC-TM40] انتخاب يک رسانه برای ضبط
برای ضبط تصاوير متحرک يا ثابت می توانيد کارت و حافظه داخلی را به صورت جداگانه انتخاب کنيد.

. حالت دستگاه را به  تغيير دهيد  1
(19 R) .منو را انتخاب کنيد  2

: [انتخاب رسانه]

رسانه مورد نظر برای ضبط تصاوير و رسانه مورد استفاده برای ضبط تصاوير ثابت را با   3
استفاده از /// انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهيد.

[SD ويدئو/کارت] 
[ويدئو/حافظه داخلی] 
[SD عکس/کارت] 

[عکس/حافظه داخلی] 

رسانه بصورت جداگانه انتخاب می شود و تصاوير متحرک يا ثابت به رنگ زرد نشان داده می شوند.  
برای بازگشت به صفحه قبل،  را انتخاب کرده و دکمه  ENTER را فشار دهيد.

برای تکميل تنظيمات، دکمه MENU را فشار دهيد.  4
مطالب اصلی

ضبط تصاوير متحرک
قبل از روشن کردن دستگاه، درپوش لنز را باز کنيد.  

حالت دستگاه را به  تغيير دهيد و   1
نمايشگر LCD را باز کنيد.

برای آغاز ضبط، دکمه شروع/توقف   2
ضبط را فشار دهيد.

با شروع ضبط،،  به  تغيير می کند.  

برای توقف موقت ضبط، دکمه شروع/  3
توقف ضبط را يکبار ديگر فشار دهيد.
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مطالب اصلی

ضبط تصاوير ثابت
2.1M (10801920) و نسبت ابعادی تصوير 16:9. تصوير ثابت ضبط شده با اندازه 

قبل از روشن کردن دستگاه، درپوش لنز را باز کنيد.  

حالت دستگاه را به  تغيير دهيد و   1
نمايشگر LCD را باز کنيد.

دکمه  را فشار دهيد.  2

مطالب اصلی

حالت خودکار هوشمند
تنها با اشاره دستگاه به سمت مورد دلخواه جهت فيلمبرداری، حالت های متناسب با شرايط، تنظيم خواهند شد.

خودکار هوشمند/دکمه دستی
اين دکمه را برای جابجايی بين حالت های 

خودکار هوشمند/دستی فشار دهيد.
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مطالب اصلی

پخش تصوير متحرک/ثابت

حالت دستگاه را به  تغيير دهيد.  1
نماد انتخاب حالت پخش  را با   2

استفاده از // انتخاب کرده و 
دکمه ENTER را فشار دهيد.

 3
[فيلم/عکس] مورد نظر برای پخش را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهيد.

 
 ENTER [نوع رسانه] و [فيلم/عکس] مورد نظر برای پخش را انتخاب کرده و سپس دکمه

را فشار دهيد.

دکمه  MENU را فشار دهيد.

صحنه يا تصوير ثابت را با استفاده از   4
/// برای پخش انتخاب 

کرده و سپس دکمه ENTER را فشار 
دهيد.

 با انتخاب [AVCHD] و  با 
انتخاب [iFrame] در مرحله 3 نمايش داده می 

شود.
، صفحه بعدی (قبلی) نمايش داده می شود.  ENTER و فشردن دکمه / با انتخاب 



15. 11 . 2011
0h00m15 s
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نماد عملياتی را با استفاده از   5
.///

نماد عملياتی  

 برای نمايش/عدم نمايش نماد عملياتی، دکمه  ENTER را 
فشار دهيد.

پخش تصوير ثابتپخش تصوير متحرک

پخش/مکث  :/
پخش به عقب  :

پخش سريع به جلو  :
پخش را متوقف کرده و تصويرهای کوچک   :

را نشان می دهد.

نمايش اساليد (پخش تصاوير بيحرکت به   :/
ترتيب شماره) آغاز/درنگ.

تصوير قبلی را پخش می کند.  :
تصوير بعدی را پخش می کند.  :

پخش را متوقف کرده و تصويرهای کوچک   :
را نشان می دهد.

مشاهده فيلم/تصوير بر روی تلويزيون
دستگاه را به تلويزيون وصل کنيد.  1

سيم ترکيبی AV (همراه با دستگاه  
ارائه شده است)

بررسی کنيد که فيش ها تا انتها در سوکت فرو رفته باشند.  
از سيم های ترکيبی  AV ديگری بجز موارد ارائه شده به همراه دستگاه استفاده نکنيد.

هنگام اتصال به پايانه مؤلفه ای تلويزيون، به فيش زرد رنگ سيم ترکيبی  AV نيازی نيست.
هنگام اتصال به پايانه AV تلويزيون، سيم ترکيبی  AV پايانه مؤلفه ای را متصل نکنيد. در صورت اتصال همزمان پايانه 

مؤلفه ای، تصوير نمايش داده نمی شود.

ورودی ويديو را روی تلويزيون انتخاب کنيد.  2
حالت دستگاه را به  تغييردهيد تا پخش انجام شود.  3

0h00m00s0h00m00s0h00m00s



AV MULTI
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مطالب اصلی

به کارگيری صفحه منو

دکمه MENU را فشار دهيد.  1
 / را با استفاده از  منوی بااليی  2
انتخاب کرده و  يا دکمه ENTER را 

فشار دهيد.

 / را با استفاده از  منوی فرعی  3
انتخاب کرده و  يا دکمه ENTER را 

فشار دهيد.

مورد دلخواه را با استفاده از   4
 ENTER انتخاب کرده و ///

را برای تنظيم آن فشار دهيد.

برای بازگشت به صفحه قبلی
 را از ميان دکمه های مکان نما فشار دهيد.

برای خروج از صفحه منو
دکمه MENU را فشار دهيد.

درباره نمايش اطالعات  
توصيف مربوط به منوهای فرعی و موارد در مراحل 

3 و 4، و پيام های مربوط به تأييد تنظيمات نمايش داده می 
شود.

درباره نمادهای عملياتی  
: /

برای جابجايی منو و صفحه نمايش تصاوير کوچک، دکمه 
ENTER را انتخاب کرده و فشار دهيد.

:
برای بازگشت به صفحه قبل در مواردی مانند تنظيمات 
منو و ديگر شرايط، دکمه ENTER را انتخاب کرده و 

سپس فشار دهيد.

انتخاب زبان
زبان را می توانيد از روی صفحه نمايش و صفحه منو 

انتخاب کنيد.

:[LANGUAGE]  [تنظيم] 
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مطالب اصلی

عملکرد زوم مثبت/منفی
حالت را به   تغيير دهيد.

مطالب اصلی

فرمت کردن
لطفًا دقت کنيد که در صورت فرمت شدن يک رسانه، تمام داده های ضبط شده بر روی آن پاک می شود و بازيابی نخواهد 

شد. از داده های مهم خود بر روی يک رايانه، ديسک DVD يا ديگر موارد نسخه پشتيبان تهيه کنيد.
(19 R) .منو را انتخاب کنيد

: [تنظيم]  [فرمت کارت]

[SD کارت] [حافظه داخلی] يا  [فرمت رسانه]  [تنظيم] :

اهرم زوم
:(T) سمت تله

ضبط از نمای نزديک (زوم مثبت)
:(W) سمت وايد

ضبط با زاويه باز (زوم منفی)
سرعت زوم بسته به ميزان حرکت اهرم زوم متغير است.   6W

T
6W

T
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مطالب اصلی

حذف صحنه ها/تصاوير ثابت
صحنه ها/تصاوير ثابت حذف شده را نمی توان بازيابی کرد، بنابراين پيش از حذف، محتوای مورد نظر را بدرستی 

بررسی کنيد.

حالت را به   تغيير دهيد.

برای حذف با تأييد تصاوير در حال پخش
در هنگام پخش صحنه ها يا تصاوير ثابت مورد نظر 

برای حذف، دکمه LIGHT/ را فشار دهيد.
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ساير موارد

مشخصات
دوربين فيلمبرداری با وضوح باال

اطالعاتی برای ايمنی شما

منبع برق:

ميزان مصرف برق:

5.0 ولت جريان برق مستقيم (هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب)
3.6 ولت جريان برق مستقيم (هنگام استفاده از باتری)

در هنگام ضبط:
3.5 وات

در هنگام شارژ:
7.7 وات

سيستم سيگنال ها:
540/25p ،1080/50i

فرمت ضبط:
AVCHD ؛ سازگار با فرمت[HX]/[HG]/[HA]

(.MP4) MPEG-4 AVC ؛ سازگار با فرمت فايل[iFrame]

حسگر تصويری:
(1/5.8) 1/5.8 1 نوعMOS حسگر تصويری

1500 K مجموع نقاط؛
پيکسل های مؤثر؛

(16:9) 1190 K پخش تصوير متحرک/ثابت؛

لنز:
F2.6 تا F1.8 ،16.8 زوم نوری ،ديافراگم خودکار

فاصله کانونی؛
2.9 ميلی متر تا 48.7 ميلی متر

ماکرو (فوکوس خودکار با برد کامل)
35 ميلی متر معادل؛

42.9 ميلی متر تا 721 ميلی متر (16:9) پخش تصوير متحرک/ثابت؛ 
کمترين فاصله فوکوس؛

تقريبًا 4 سانتی متر (وايد)/تقريبًا 1.2 متر (تله) معمولی؛   
تقريبًا 50 سانتی متر (تله) تله ماکرو؛   

زوم:
16.8 زوم نوری، 1200/50 زوم ديجيتال

عملکرد لرزشگير تصوير:
نوری (حالت فعال)

صفحه نمايش:
6.7 سانتی متر (2.7) صفحه نمايش LCD عريض (تقريبًا 230 هزار نقطه)

ميكروفون:
استريو
بلندگو:

1 بلندگوی مدور، از نوع ديناميک
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تنظيم رنگ سفيد:
سيستم رديابی خودکار تنظيم رنگ سفيد

روشنايی استاندارد:
1,400 لوکس

حداقل روشنايی مورد نياز:
تقريبًا 7 لوکس (1/25 همراه با حالت نور کم در حالت صحنه)

تقريبًا 1 لوکس برای عملکرد ديد در شب رنگی
:AV ميزان خروجی تصويری رابط ترکيبی

ميزان خروجی ويديوی مؤلفه ای؛
1.0 ولتاژ نقطه به نقطه، 75 اهم Y؛ 
0.7 ولتاژ نقطه به نقطه، 75 اهم Pb؛ 
0.7 ولتاژ نقطه به نقطه، 75 اهم Pr؛ 

ميزان خروجی تصويری AV؛
PAL 1.0 ولتاز نقطه به نقطه، 75 اهم، سيستم

:HDMI سطح خروجی تصويری پايانه مينی
HDMI™ 1080i/576p

سطح خروجی صدای رابط ترکيبی AV (خطی):
316 ميلی ولت، 600 اهم، 2 کاناله

:HDMI سطح خروجی صدای رابط مينی
PCM خطی

:USB
عملکرد خواندن/نوشتن

کارت SD؛ خواندن/نوشتن (بدون پشتيبانی از حفاظت از حق نشر)
 

حافظه داخلی؛ فقط خواندنی

Mini B نوع USB پايانه ،Hi-Speed USB (USB 2.0)
عملکرد شارژ باتری (شارژ از يک پايانه USB هنگامی که دستگاه اصلی خاموش است)

ابعاد:
51.5 ميلی متر (عرض)57.5 ميلی متر (طول)108.5 ميلی متر (قطر)

(بدون احتساب قسمت های باز شده)
وزن:

 
تقريبًا 169 گرم

[بدون باتری (ارائه شده بهمراه دستگاه) و يک کارت SD (اختياری)]
 

تقريبًا 169 گرم
[بدون باتری (همراه با دستگاه ارائه شده است)]

وزن در حين کارکرد:
 

تقريبًا 213 گرم
[با باتری (ارائه شده بهمراه دستگاه) و يک کارت SD (اختياری)]

 
تقريبًا 211 گرم

[با باتری (همراه با دستگاه ارائه شده است)]
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دما در حين کارکرد:
0 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد

رطوبت در حين کارکرد:
RH%10 تا RH%80 رطوبت نسبی

مدت زمان کارکرد باتری:
به صفحه 10 مراجعه کنيد

تصاوير متحرک  
رسانه های ضبط:

(FAT16 و FAT12 سازگار با سيستم های) SD کارت حافظه
(FAT32 سازگار با سيستم) SDHC کارت حافظه
(exFAT سازگار با سيستم) SDXC کارت حافظه

برای اطالع از جزئيات مربوط به کارت های SD در اين دستگاه، به صفحه 11 مراجعه کنيد.

حافظه داخلی؛ 16 گيگابايت

فشرده سازی:
MPEG-4 AVC/H.264

حالت ضبط و سرعت انتقال داده:
(VBR) ؛ تقريبا 17 مگابيت در ثانيه[HA]
(VBR) ؛ تقريبا 13 مگابيت در ثانيه[HG]

(VBR) ؛ تقريبا 9 مگابيت در ثانيه[HX]
(VBR) ؛ تقريبا 28 مگابيت در ثانيه[iFrame]

برای اطالع از مدت زمان قابل ضبط، به کتابچه راهنما (فرمت PDF) مراجعه کنيد.

اندازه تصوير:
10801920/50i ؛[HX]/[HG]/[HA]

540960/25p ؛[iFrame]

فشرده سازی صوتی:
AVCHD؛ Dolby Digital (2 کاناله)

iFrame؛ AAC (2 کاناله)

HDC-SD40&TM40GC-VQT3K08_per.indb   24HDC-SD40&TM40GC-VQT3K08_per.indb   24 2011/01/14   8:50:232011/01/14   8:50:23



25
VQT3K08 (PER)

تصاوير ثابت  
رسانه های ضبط:

(FAT16 و FAT12 سازگار با سيستم های) SD کارت حافظه
(FAT32 سازگار با سيستم) SDHC کارت حافظه
(exFAT سازگار با سيستم) SDXC کارت حافظه

برای اطالع از جزئيات مربوط به کارت های SD در اين دستگاه، به صفحه 11 مراجعه کنيد.

حافظه داخلی؛ 16 گيگابايت

فشرده سازی:
(Exif 2.2 برپايه استاندارد ،Design rule for Camera File system) JPEG

اندازه تصوير:
نسبت ابعادی تصوير [16:9]؛

10801920
برای اطالع از تعداد تصاوير قابل ضبط، به کتابچه راهنما (فرمت PDF) مراجعه کنيد.

آداپتور برق متناوب
اطالعاتی برای ايمنی شما

منبع برق:
ميزان مصرف برق:

خروجی جريان مستقيم:

برق متناوب 110 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز
12 وات

5.0 ولت جريان مستقيم، 1.6 آمپر

ابعاد:
46 ميلی متر (عرض)25 ميلی متر (طول)75.5 ميلی متر (قطر)

وزن:
تقريبًا 115 گرم

مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغيير کند.
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حق نسخه برداری به خوبی    از قوانين
پيروی کنيد

ضبط مجدد بر روی نوار و ديسک هاى از پيش ضبط شده 
و يا ديگر مواد نشر و رسانه ای براى منظورى غير از 

استفاده شخصی ممکن است قانون حق نسخه برداری را 
نقض کند. حتى در بعضى موارد جهت استفاده شخصی نيز 

ضبط دوباره بعضی مواد ممکن است توسط قانون حق 
مؤلف منع شده باشد.

مجوزها  
  SD-3C, LLC يک عالمت تجاری ،SDXC آرم

است.
" عالمت تجاری   AVCHD" و عالمت "AVCHD"

شرکت Panasonic Corporation و شرکت 
Sony Corporation می باشد.

.  Dolby Laboratories توليد شده تحت ليسانس
عالمت Dolby و double D عالمت تجاری ثبت شده 

Dolby Laboratories می باشند.
  High-Definition و HDMI Logo ،HDMI
Multimedia Interface مارک های تجاری يا 
 HDMI Licensing مارک های تجاری ثبت شده

LLC در اياالت متحده و ديگر کشورهاست.
   Windows Vista® و Windows® ،Microsoft®

عالئم تجاری ثبت شده هستند يا عالئم تجاری 
Microsoft Corporation در اياالت متحده و يا 

ديگر کشورها هستند.
iMovie و Mac عالئم تجاری . Apple Inc هستند 

که در آمريکا و ساير کشورها به ثبت رسيده اند.
نام ساير سيستم ها و محصوالت آورده شده در اين   

کتابچه راهنما، معموًال مارک های تجاری ثبت شده يا 
مارک های تجاری سازندگانی است که توليد کننده سيستم 

يا در ارتباط با محصول بوده اند.

 AVC اين محصول تحت ليسانس انحصاری مجموعه
دارای مجوز است تا به مصرف شخصی و غيرتجاری 

برسد که شامل (1) به رمز در آوردن فيلم منطبق با 
استاندارد AVC ("فيلم AVC") و/يا (2) رمزگشايی فيلم 
AVC است که توسط مشتری در يک فعاليت شخصی و 

غيرتجاری به رمز درآمده و/يا از يک تهيه کننده ويدئويی 
دارای مجوز تهيه فيلم AVC به دست آمده باشد. هيچ 

مجوزی برای استفاده های ديگر ارائه نمی شود و کاربردی 
 MPEG LA, نخواهد بود. ساير اطالعات را می توانيد از

LLC دريافت کنيد. 
به سايت http://www.mpegla.com مراجعه کنيد.

ساير موارد

توضيحاتی درباره حق نسخه برداری
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VQT3K08 (PER)

دستورالعمل های دقيق تر در مورد عملکرد اين دستگاه 
در "کتابچه راهنما (فرمت PDF)" در CD-ROM ارائه 

شده به همراه دستگاه موجود است. برای مطالعه، آن را 
در رايانه خود نصب کنيد.

 Windows برای ويندوز
کامپيوتر شخصی را روشن کرده و ديسک   1

CD-ROM (همراه) حاوی کتابچه 
راهنما را وارد کنيد.

زبان مورد نظر را انتخاب کرده و سپس   2
برای نصب [كتابچه راهنما] را کليک کنيد.

(برای مثال: هنگامی که زبان انگليسی باشد)

 Operating" آيکن ميانبر  3
Instructions Per" بر دسکتاپ را 

دو بار کليک کنيد.

) باز نمی شود  PDF هنگامی که کتابچه راهنما (فرمت
 (PDF فرمت) برای بازنگری و يا چاپ کتابچه راهنما

 Adobe Acrobat Reader 5.0 احتياج به نرم افزار
يا جديدتر يا Adobe Reader 7.0 يا جديدتر خواهيد 

داشت.

 Adobe Reader از آدرس وب سايت زير نسخه ای از
را که بتوانيد با سيستم عامل خود استفاده کنيد را دانلود و 

نصب کنيد.
http://get.adobe.com/reader/

otherversions
اگر از سيستم عامل های زير استفاده می شود

 SP4 Windows 2000
 SP3 Windows XP
 SP2 Windows Vista
 Windows 7

ديسک CD-ROM (همراه) حاوی کتابچه راهنما را وارد 
کنيد، بر [Adobe(R) Reader(R)] کليک کنيد و برای 

نصب کردن پيغام های روی صفحه را دنبال کنيد.

(  PDF برای لغو نصب کتابچه راهنما (فرمت
فايل های PDF را از فولدر 

"\Program Files\Panasonic\HDC" حذف کنيد.
هنگامی که محتوای فولدر  Program Files نمی تواند 

مشاهده شود، برای مشاهده آنها بر 
[Show the contents of this folder] کليک 

کنيد.

 Mac برای ويندوز
کامپيوتر شخصی را روشن کرده و ديسک   1

CD-ROM (همراه) حاوی کتابچه 
راهنما را وارد کنيد.

 CD-ROM را در "Manual" فولدر  2
باز کرده و سپس فايل PDF مربوط به 

زبان دلخواه را درون فولدر کپی کنيد.
برای باز کردن فايل PDF آن را دو بار   3

کليک کنيد.

ساير موارد

(PDF فرمت) خواندن کتابچه راهنما
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