
LEICA M10-P
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Kullanım kılavuzunun tamamını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: 
https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

Kullanım kılavuzunun tümünün basılı bir kopyasını edinmek için lütfen 
aşağıdaki bağlantıdan kayıt olun:
www.order-instructions.leica-camera.com

The CE mark on our products documents 
compliance with the fundamental require-
ments of applicable EU directives.
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GENEL BAKIŞ

1     A çma kapama düğmesi          
       Kamerayı açıp kapatır.
2     Deklanşör

–

–

–

Yarım basınca:
Poz ölçümü ve kontrolu etkinleşir  
Tam basınca:
Fotoğraf çekilir 
Beklemedeyken yarım basınca: 
Kamera tekrar etkin hale gelir

3     Enstantane hızı ayar tekerleği 
       (duraklı)

– A: Otomatik enstantane hızı kontrolu
– 8s - 4000: Enstantane hızı

(ara değerleri de içerir)
– B: Uzun pozlama

(menü kontroluyla 8sn - 4dak, tam artışlı 
ya da B)

 – : Flaş senkronizasyon hızı (1/180 sn)
        a Tercih belirleme işareti

4    ISO ayar tekerleği
–  A  : Otomatik ISO duyarlılık kontrolü
– 100 - 6400: Sabit ISO değerleri
–  M: Elle ISO duyarlılık kontrolü    
a    Tercih b elirleme işareti

1

22

5 Kayış takma 

6 6-bit şifreleme 
mercek tanıma sensörü

7 Bayonet
8     Mercek kilidi düğmesi

1

2
1

2

9     Netleme düğmesi 

10 Telemetre penceresi
11   Aydınlatma sensörü
12   Vizör penceresi
13    Zamanlayıcı  ışığı (LED) 
14  Görüntü alan seçicisi

35/135 mm, 50/75 mm ve 28/90 mm 
eşlemeli parlak çerçeve seçimi için

15   Çekim / veri kayıt ışığı (LED)     
16                        MENÜ düğmesi

– FA  VORITES menüsü M    AIN MENU 
erişimi için

– FA VORITES menüsü, MAIN MENU ya 
da herhangi bir alt menüden çıkış için

17   PLAY düğmesi
– kayıtları görme (sürekli) seçeneğini 

etkinleştirme/devre dışı bırakma
– tam ekran görüntüye dönmek için

18   LV düğmesi
– canlı ekran görüntüsünü etkinleştirme /

devre dışı bırakma
19   LCD ekran için aydınlatma sensörü

sukrualpbaray
Vurgu

sukrualpbaray
Vurgu

sukrualpbaray
Vurgu

sukrualpbaray
Vurgu



20   Vizör (göz tarafı-oküler)
21 LCD ekran
22   Yönlendirme düğmeleri

– menü yönlendirmesi için
– menü seçenekleri/fonksiyon seçimi için
– hafızadaki fotoğraflar arasında geçiş

23   Orta düğme
– durum ekranına erişim
– menü ayarlarını uygulama onayı
– ekran ayarları / çekim verileri
– fotoğraf izleme sırasında fotoğrafın 

verilerini görme

24 Ana teker
– menü yönlendirmesi için
– menü seçenekleri / fonksiyon seçimi için
– poz telafi değerlerinin seçimi için
– bakılan fotoğrafları büyütüp/küçültme
– hafızadaki fotoğraflar arasında geçiş ve

kaydırma

ALTTAN GÖRÜNÜM
25   Alt kapak açma kapama mekanizması

1

3

2

4

26  Üçayak yuvası A ¼, DIN 4503 (¼”)

27   Hafıza kartı yuvası

28 Pil bölmesi

29 Pil kilit pimi 

30   Alt kapak kilit işareti 

PİLİN DOLDURULMASI 

Yanıp sönen yeşil LED ışığı, dolum işleminin doğru 
yapılmakta olduğunu gösterir. Pil tam dolduğunda 
yeşil ışık sürekli yanmaya başlar.



VİZÖRDEKİ GÖRÜNTÜ
Kameranın parlak çerçeveli kısmı sadece özel, 
parlak bir vizör değil, ayni zamanda mercekle 
birlikte çalışan bir telemetredir. 16-135 mm 
odak uzaklığındaki tüm Leica M mercekleri 
otomatik olarak bu vizörle bağlaşık olarak 
çalışırlar.

B A

C

35 mm/135 mm 28 mm/90 mm

A Parlak çerçeve

B  Netleme bölgesi

C Dijital gösterge

50 mm/75 mm

NETLEME

GÖRÜNTÜ BİNDİRME YÖNTEMİ 
(İKİZ GÖRÜNTÜ)

netleme yapılmamış

netleme yapılmış

KIRIK GÖRÜNTÜ YÖNTEMİ

netleme yapılmamış

netleme yapılmış

LCD EKRANDAKİ GÖRÜNTÜLER

1

4 5

2

6

139 10 11 1287

15 1614

3

1 Pil doluluk durumu
2  Poz telafisi ölçeği
3  Hafıza kartında kalan kapasite
4  ISO Duyarlılığı
5  Işık dengesi
6  Enstantane hızı
7 Beyaz dengesi seçimi
8  Dosya biçimi/sıkıştırma düzeyi/çözünürlük 
9  Poz ölçüm yöntemi

10  Deklanşör/  Drive Mode
11  Kablosuz ağ (WLAN) durumu
12 GPS durumu
13  Kullanıcı görünümü
14 Çekim tercihi
15  Merceğin türü ya da diyafram/odak uzaklığı 
16  Kalan fotoğraf sayısı



KAYITLARI GÖZDEN GEÇİRME

ÇEKİM MODU/KAYIT GÖRME ARASINDA GEÇİŞ

22:45 PM 22.02.2012

999-9000

8234/999912MP

2.8F 1/8000 12500ISO EV 

INFO

GÖRÜNTÜYÜ KAYDIRMA

BÜYÜTME/KÜÇÜLTME

SİLME/DERECELENDİRME

22:45 PM 22.02.2012

999-9000

8234/999912MP

2.8F 1/8000 12500ISO EV 

INFO

Diğer tüm işlemlere menünün ilgili fonksiyonu yardımıyla 
erişilebilir.

PARMAKLA KONTROL

Kısa 
dokunma

Çift  
dokunma

yatay / düşey 
kaydırma

İki parmakla
çimdik hareketi

FOTOĞRAFLAR

EKRANDA NETLEME YARDIMI (CANLI GÖRÜNTÜ) 

22:45 PM 22.02.2012

999-9000

8234/999912MP

2.8F 1/8000 12500ISO EV 

INFO

NETLEME YARDIMI1 İÇİN NETLEME NOKTASINI 
KAYDIRMA VE POZ ÖLÇÜMÜ2

1 Netleme yardımı merceğin netleme halkasını 
  döndürünce devreye girer.
2 Nokta ölçümle birlikte



MENÜ'YE GENEL BAKIŞ Fabrika ayarları
FAVORITES için uygun 

FAVORITES

Lens Detection 6

Drive Mode 6 6

Exp. Metering 6

Exp. Compensation 6 6

Flash Settings 6 6

ISO Setup
6

6

M-ISO             da
  olabilir.

White Balance 6 6

File Format 6 6

JPG Settings
6

6

JPG Resolution                        da
olabilir

Auto Review 6

Capture Assistants 6

EVF/Display Control 6

User Profiles 6

Load Profile                     da
  olabilir

Customize Control 6

Display Brightness 6

EVF Brightness 6

Auto Power Saving 6

WLAN 6

GPS1 6

Date & Time 6

Language 6

Reset Camera 6

Format SD card 6

Image Numbering 6

Sensor Cleaning 6

Camera Information 6

1 Bu menü seçeneği sadece Leica Visoflex vizör takılıyken kullanılabilir (aksesuar olarak mevcuttur).



TEKNİK VERİLER

Kameranın adı
Leica M10-P
Kameranın türü
Telemetreli dijital kamera 
Model no
3656
Ürün 
20 021 (siyah), 20 022 (gümüş) 
Mercek uyumu
Leica M bayonet
Uyumlu mercekler
Leica M, adaptör yardımıyla Leica R mercekler
Sensör
CMOS çip, etkin yüzey 24 x 36 mm civarı
Kayıt depolama
SD kartla 1-2 GB / SDHC kartla 32 GB'a kadar / SDXC kartla 2 TB'a kadar
Vizör
Otomatik paralaks hatası düzeltmeli, büyük, parlak, telemetrik çerçeveli
LCD panel
3” TFT LCD, 1.04 MP, dokunmatik kontrol mümkün
Güç Kaynağı (Leica BP-SCL5)
1 lithium-ion doldurulabilir pil, anma gerilimi 7.4 V; kapasite 1100 mAh, maks. yükleme 
gerilimi/akım: 1000 mA DC, 7.4 V; çalışma koşulları (kamerada): +0 ile +40°C; üretici:  PT. 
VARTA Microbattery, Endonezya
Dolum cihazı (Leica BC-SCL5)
Giriş: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 mA otomatik geçişli veya 12 VDC, 1.3 A, çıkış: DC, anma 
gerilimi 7.4 V, 1000 mA / maks. 8.25 V, 1100 mA, çalışma koşulları: +10 ile +35°C, üretici: 
Guangdong PISEN Electronics Co. Ltd., Çin HC.
Gövde
Tamamıyla metal kasa: Magnezyum kalıp döküm, sentetik deri kaplama
Üst ve alt kısım: Pirinç, siyah veya gümüş krom kaplama
Boyutlar (UxDxY)
139 x 38.5 x 80 mm
Ağırlık
yaklaşık 675 gr (pil ile birlikte)

Kameranın üretim tarihini Garanti Kartı'ndaki etikette veya kutusunun üzerinde bulacaksınız. Tarih yazım biçimi yıl/ay/gün şeklindedir. Tasarım 
ve üretimdeki değişikliklere bağlılık yazılanları değiştirebilir.
93 874 VIII/18/D 



GÜVENLİK UYARILARI

GENEL BİLGİLER
• Kameranızı güçlü manyetik, elektrostatik ya da elektromanyetik alanlara sahip cihazların (indüksiyon 

fırınları, mikrodalga fırınlar, televizyon setleri veya bilgisayar monitörleri, video oyun konsolları, cep 
telefonları, yayın cihazları,..gibi) yakınında kullanmayın. Elektromanyetik alanları çekimlerde parazite 
neden olabilir, kayıtları engelleyebilir.

• Kamerayı TV'nin yanında ya da üstünde veya bir cep telefonunun yanında çalıştırırsanız görüntü 
kaydı bu durumdan etkilenebilir.

• Hoparlör, büyük elektrik motorları,..vb'nin oluşturduğu güçlü manyetik alanlar depolanan verilerin 
zarar görmesine yol açabilir, kaydı bozabilir.

• Elektromanyetik cihazların etkisiyle kamerada arıza oluşursa kamerayı kapatın, pili çıkarın, yeniden 
takıp tekrar açın. 

• Kamerayı radyo vericilerinin ya da yüksek gerilim hatlarının yakınında kullanmayın. Oluşturdukları 
manyetik alan kayıtlarda parazite neden olabilir.

• Aksesuar yuvası kapağı,... gibi küçük parçaları daima aşağıdaki gibi saklayın:
– çocukların ulaşamayacağı bir yerde,
– kaybolmayacakları ya da çalınmayacakları güvenli bir yerde

• Son teknoloji ürünü elektronik bileşenler statik boşalmaya karşı duyarlıdırlar. Sentetik zemin 
kaplamalarında yürümekle birkaç onbin voltu kolaylıkla yüklenebilirsiniz. Kameraya 
dokunduğunuzda ve özellikle de iletken bir yüzeyde duruyorsa statik bir boşalma gerçekleşebilir. 
Kameranın gövdesi üzerinden oluşacak statik boşalmanın elektronik bileşenler için bir riski yoktur. 
Dahili güvenlik devrelerine rağmen, flaş yuvasındaki gibi harici temas noktalarıyla temastan kaçının.

• Bayonetteki mercek tanıma sensörünü (6 bit şifreleme) kirletmemeye, çizmemeye özen gösterin. 
Ayni şekilde, onarılamaz hasarlara sebep olmamaları için bayonetin kum ya da benzeri tanecikli 
parçacıklarla doğrudan temasının önlenmesi gerekir. Kameranın bu kısmı sadece kuru bir bezle 
temizlenmelidir.

• Optik mikro fiber (sentetik) bez yerine pamuklu ya da keten bez kullanın. Temas yerlerine 
dokunmadan önce ısıtma tesisatı ya da su borusuna (iletken, topraklanmış bir yere) dokunarak 
elektrostatik yükü boşalttığınızdan emin olabilirsiniz. Kameranızı mercek kapağı ve flaş yuvası 
kapağı takılı durumda, kuru bir yerde saklayarak temas yerlerinde kir birikmesini ve buraların 
oksitlenmesini önleyebilirsiniz.

• Arıza, kısa devre ya da elektrik çarpmalarını önlemek için sadece bu modelin aksesuarlarını kullanın.
• Gövdeye ait parçaları kendiniz sökmeye kalkmayın. Onarımların sadece yetkili servislerce yapılması 

gerekir.
• Kamerayı böcek öldürücü spreylere ve diğer aşındırıcı kimyasallara maruz bırakmayın. Petrol 

türevleri, tiner ve alkol temizlikte kullanılmamalıdır. Bazı kimyasallar ve sıvılar kameranın gövdesine 
hasar verebilir, yüzey kaplamasında aşınmalara sebep olabilirler.

• Lastik ve plastiklerin agresif kimyasallar saldığı bilindiğinden kamerayı uzun süre bunlarla temas 
ettirmeyin.

• Kar, yağmur gibi yağışlı durumlarda ya da plaj gibi yerlerde kum, toz ve su girmemesi için kamerayı 
koruyun. Merceği değiştirirken, pil ve hafıza kartını takarken özellikle dikkat edin. Kum ve toz, 
kameraya, merceğe, hafıza kartına ve pile zarar verebilir. Nem, kamera ve hafıza kartında arızalara 
ve onarılamayan hasarlara sebep olabilir. 



MERCEK
• Kameranın merceği, güneş ışığını karşıdan ve doğrudan aldığında büyüteç etkisine sahip olabilir.

Bu yüzden kamera uzun süre güneş ışığına maruz kalmaktan korunmalıdır. Mercek kapağını
takmak ve kamerayı gölgede ya da ideal olarak kılıfında tutmak kameranın iç kısımlarının zarar
görmesini önlemede yardımcı olacaktır.

PİL
• Pillerin yanlış kullanımı ya da onaylanmamış pillerin kullanımı patlamaya yol açabilir!
• Doldurulabilir pili uzun süre güneş ışığına, ısıya, neme ve rutubete maruz bırakmayın. Ayni şekilde,

piller mikrodalga fırına ya da yüksek basınçlı kapların içine yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle
konmamalıdır.

• Islak ve nemli bir pili hiçbir koşulda doldurmayın ya da kameraya takmayın!
• Pildeki bir emniyet supabı yanlış kullanımdan kaynaklanan aşırı basıncı güvenli bir şekilde boşaltır.

Yine de şişmiş bir pili hemen atmak önemlidir. Çünkü, böyle bir pil patlama tehlikesi yaratır.
• Pilin iletken uçlarını temiz ve kolay erişilebilir tutun. Lithium-ion piller kısa devrelere karşı korumalı

olmalarına rağmen ataş ya da takı gibi metal nesnelerle temasa karşı korunmalıdırlar. Kısa devre
yapan bir pil çok ısınabilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

• Bir pil kazara düştüğünde gövdede ve iletken kısımlarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı
pil kameraya zarar verebilir.

• Ses, renk bozulması, şekil bozukluğu, aşırı ısınma ya da sıvı sızıntısı durumunda pilin kameradan ya
da dolum cihazından çıkarılıp değiştirilmesi gerekir. Pilin bu şekilde kullanımı aşırı ısınmaya, bu da
yangına ve/veya patlamaya yol açabilir!

• Patlama tehlikesine karşı pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın!
• Sızıntı veya yanık kokusu hissettiğinizde pili ısı kaynaklarından hemen uzaklaştırın. Sızan sıvı alev

alabilir!
• Leica Camera AG tarafından onaylanmamış diğer dolum cihazlarının kullanımı pillerde hasara yol

açabilir ve hatta bazı durumlarda ciddi, hayatı tehdit eden yaralanmalara sebep olabilir.
• Dolum cihazını rahat ulaşılabilen bir prize takın.
• Dolum cihazı prize takılıyken, kamerayla birlikte verilen araç dolum kablosu kesinlikle

bağlanmamalıdır.
• Pil ve dolum cihazları açılmamalıdır. Onarımları sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
• Pilleri çocuklardan uzakta tutun. Piller yutulduklarında boğulmaya sebep olabilirler.

DOLUM CİHAZI
• Dolum cihazının yayın alıcılarının yanında kullanılması bu cihazların yayın alımını engelleyebilir.

Dolum cihazı ile yayın alıcısı arasında en az 1m (3ft) olduğundan emin olun.
• Dolum cihazı kullanımdayken vınıltı yapabilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
• Kullanılmadığı zaman dolum cihazını fişten çıkarın. Çünkü, pil takılı olmasa bile, çok az miktarda

akım çeker.
• Dolum cihazının bağlantı uçlarını daima temiz tutun ve asla kısa devre yaptırmayın.
• Kutudan çıkan araç dolum kablosu sadece araç içi 12V'ta çalıştırılmalı ve dolum cihazı şebekeye

bağlı iken hiçbir zaman kullanılmamalıdır.



HAFIZA KARTLARI
• Verileri kaydederken ya da kart okuma işlemi sırasında hafıza kartını kesinlikle çıkarmayın. Bu

esnada kamera kapatılmamalı, kart, darbe ya da titreşime maruz bırakılmamalıdır.
• Hafızaya erişimin olduğunu gösteren LED ışığı yanarken pili ya da hafıza kartını çıkarmayın,

bölmenin kapağını açmayın.
• Hasara ve üzerinde saklanan verilerin kaybına yol açacağından hafıza kartlarını düşürmeyin,

bükmeyin.
• Hafıza kartının arka yüzündeki bağlantılara dokunmayın, bu kısımları temiz ve kuru tutun.
• Hafıza kartlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Hafıza kartını yutmak boğulmaya

neden olabilir.

SENSÖR
• Evrendeki radyasyon (örneğin, uçuşlarda) piksellerde bozulmalara neden olabilir.

TAŞIMA KAYIŞI
• Taşıma kayışları genellikle çok sağlam malzemeden yapılırlar. Dolayısıyla, çocukların 

erişemeyecekleri yerlerde bulundurun. Taşıma kayışları oyuncak değildir ve boğulma riski oluşturur.
• Taşıma kayışlarını sadece kamera ya da dürbün gibi cihazlarda yapım amaçlarına uygun olarak 

kullanın. Başka amaçlarla kullanımı yaralanma ve kayışta hasara yol açma riski sebebiyle uygun 
görülmemektedir.

• Boyuna ya da birbirlerine dolanarak yüksek risk oluşturmaları sebebiyle spor faaliyetleri (dağa 
tırmanma ve benzeri diğer açık hava faaliyetleri,...) sırasında taşıma kayışları kamera ve dürbünlerde 
kullanılmamalıdır.

MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu cihaza ait özel bölgesel onaylara kamera menüsünden ulaşabilirsiniz.

▸ Ana menüden Camera Information 'ı seçin.

▸ Ardından Regulatory Information altmenüsüne geçin.

 Alternatif akım (AC)

 Doğru akım (DC)

 Class II cihazlar (çift yalıtımlı tasarıma sahip cihazlar)

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN ATILMASI
(AB ve aktif atık ayrıştırma politikalarına sahip diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir.)

Bu cihaz, genel evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken elektrikli ve/veya elektronik bileşenler 
içermektedir. Bu yüzden, yerel otoritelerin belirlediği bir geri dönüşüm noktasına bırakılmalıdır. Bu, 
ücretsiz bir hizmettir. Bu cihazda kullanılan standart ya da doldurulabilen piller de çıkarılıp, yerel 
mevzuata göre ayrı olarak atılmalıdır.
Cihazla ilgili doğru atık işlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlara, atık toplama 
noktalarına ya da cihazı satın aldığınız yere baş vurunuz.

FCC Caution:
To assure continued compliance, follow the attached installation instructions 
and use only shielded interface cables with ferrite core when connecting to 
computer or peripheral devices. Any changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user’s author-
ity to operate this equipment.

Declaration of Conformity
Trade Name: LEICA
Model No.: 3656
Responsible party/
Support contact: Leica Camera Inc.

1 Pearl Count, Unit A
Allendale, New Jersey 07401
Tel.: +1 201 995 0051
Fax: +1 201 995 1684
technicalinfo@leicacamerausa.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.

3656
Tested to Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Contains FCC ID: N5A3656

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any 
other antenna or transmitter. This equipment complies with FCC radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC 
radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment is tested for specific 
absorption ratio (SAR) and complies with FCC/IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC/IC SAR 
limit of 1.6 W/kg. For body worn operation, this equipment has been tested 
and meets the FCC/ IC RF exposure guidelines when used with the Leica 
Camera AG accessories 
supplied or designated for this product that have no metallic component in the 
assembly. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC/IC 
RF exposure guidelines.

For Canada only:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with RSS-210 of the IC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency 
(RF) Exposure rules. This equipment is tested for specific absorption 
ratio (SAR) and complies with FCC/IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC/
IC SAR limit of 1.6 W/kg. For body worn operation, this equipment has 
been tested and meets the FCC/IC RF exposure guidelines when used 
with the Leica Camera AG accessories supplied or designated for this 
product that have no metallic component in the assembly. Use of other 
accessories may not ensure compliance with FCC/IC RF exposure 
guidelines.



Ürünlerimizdeki CE işareti, geçerli AB 
direktiflerinin temel gereklilikleriyle 
uyumu belgelemektedir.

FCC (Federal Communication Commission) Uyarısı:
Sürekli bir uyumu güvenceye almak için, ekli kurulum talimatlarını izleyin, 
bilgisayar ve diğer aygıtlara bağlanırken sadece ferrit çekirdekli, korumalı 
arayüz kabloları kullanın. Cihazın uyumluluğundan sorumlu olan tarafça 
onaylanmamış herhangi bir değişiklik ya da düzenleme, bu cihazı kullananın 
yetkisini geçersiz kılar.

Uygunluk Bildirgesi
Ticari adı : LEICA
Model no: 3656
Sorumlu taraf/
Destek için  Leica Camera Inc.

1 Pearl Count, Unit A
Allendale, New Jersey 07401
Tel.: +1 201 995 0051
Fax: +1 201 995 1684
technicalinfo@leicacamerausa.com

Bu cihaz FCC hükümleri, kısım 15 ile uyumludur. Faaliyeti şu iki koşul ile 
sınırlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere sebep olmamalıdır, (2) Bu cihaz, 
istenmeyecek şekilde çalışmasına sebep olacak parazit üretmemeli ve 
herhangi bir parazitin karışmasına da engel olmalıdır. 

3656
Tested to Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Contains FCC ID: N5A3656

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any 
other antenna or transmitter. This equipment complies with FCC radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC 
radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment is tested for specific 
absorption ratio (SAR) and complies with FCC/IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC/IC SAR 
limit of 1.6 W/kg. For body worn operation, this equipment has been tested 
and meets the FCC/ IC RF exposure guidelines when used with the Leica 
Camera AG accessories 
supplied or designated for this product that have no metallic component in the 
assembly. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC/IC 
RF exposure guidelines.

For Canada only:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with RSS-210 of the IC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency 
(RF) Exposure rules. This equipment is tested for specific absorption 
ratio (SAR) and complies with FCC/IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC/
IC SAR limit of 1.6 W/kg. For body worn operation, this equipment has 
been tested and meets the FCC/IC RF exposure guidelines when used 
with the Leica Camera AG accessories supplied or designated for this 
product that have no metallic component in the assembly. Use of other 
accessories may not ensure compliance with FCC/IC RF exposure 
guidelines.

FCC Caution:
To assure continued compliance, follow the attached installation instructions 
and use only shielded interface cables with ferrite core when connecting to 
computer or peripheral devices. Any changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user’s author-
ity to operate this equipment.

Declaration of Conformity
Trade Name: LEICA
Model No.: 3656
Responsible party/
Support contact: Leica Camera Inc.

1 Pearl Count, Unit A
Allendale, New Jersey 07401
Tel.: +1 201 995 0051
Fax: +1 201 995 1684
technicalinfo@leicacamerausa.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.

3656
Tested to Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Contains FCC ID: N5A3656

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any 
other antenna or transmitter. This equipment complies with FCC radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC 
radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment is tested for specific 
absorption ratio (SAR) and complies with FCC/IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC/IC SAR 
limit of 1.6 W/kg. For body worn operation, this equipment has been tested 
and meets the FCC/ IC RF exposure guidelines when used with the Leica 
Camera AG accessories 
supplied or designated for this product that have no metallic component in the 
assembly. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC/IC 
RF exposure guidelines.

For Canada only:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with RSS-210 of the IC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency 
(RF) Exposure rules. This equipment is tested for specific absorption 
ratio (SAR) and complies with FCC/IC radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC/
IC SAR limit of 1.6 W/kg. For body worn operation, this equipment has 
been tested and meets the FCC/IC RF exposure guidelines when used 
with the Leica Camera AG accessories supplied or designated for this 
product that have no metallic component in the assembly. Use of other 
accessories may not ensure compliance with FCC/IC RF exposure 
guidelines.

FCC Caution:
To assure continued compliance, follow the attached installation instructions 
and use only shielded interface cables with ferrite core when connecting to 
computer or peripheral devices. Any changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user’s author-
ity to operate this equipment.

Declaration of Conformity
Trade Name: LEICA
Model No.: 3656
Responsible party/
Support contact: Leica Camera Inc.

1 Pearl Count, Unit A
Allendale, New Jersey 07401
Tel.: +1 201 995 0051
Fax: +1 201 995 1684
technicalinfo@leicacamerausa.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.

3656
Tested to Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

FCC ID: N5A3656'yı içerir

Bu verici başka anten ya da vericilerle çalıştırılmamalı ya da ayni zaman ve 
yerde konumlandırılmamalıdır. Bu cihaz, kontrolsuz bir ortamda FCC 
radyasyona maruz kalma limitleriyle ve FCC radyo frekansına (RF) maruz kalma 
rehberiyle uyumludur. Bu cihaz, özel soğurma oranı (SAR) için test edilmiş olup, 
kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş olan FCC/IC radyasyona maruz kalma 
limitleriyle uyumludur. Bu cihaz FCC/IC SAR'ın 1.6W/kg limitiyle de uyumludur. 
Bu cihaz, vücuda zararı açısından test edilmiş olup, montajında metalik 
bileşenlerin olmadığı, bu ürün için tasarlanmış Leica Camera AG aksesuarları ile 
kullanıldığında FCC/IC RF radyasyona maruz kalma rehberini sağladığı 
görülmüştür. Diğer aksesuarların kullanımı FCC/IC RF maruz kalma limitlerini 
sağlamayabilir.

Sadece Kanada için:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bu cihaz IC hükümleri, RSS-2 10 ile uyumludur. Çalışması iki koşulla 
sınırlıdır:

(1)  Bu cihaz zararlı parazite sebep olmamalıdır.
(2)  Bu cihaz istenmeyecek şekilde çalışmasına sebep olacak parazit 
üretmemeli ve herhangi bir parazitin karışmasına da izin vermemelidir. 
Bu cihaz, kontrolsuz bir ortam için belirlenmiş olan IC radyasyona maruz 
kalma limitleriyle uyumlu olup, IC radyo frekansı (RF) radyasyona maruz 
kalma mevzuatı RSS-102 ile uyumludur. Bu cihaz, özel soğurma oranı (SAR) 
için test edilmiş olup, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş olan FCC/IC 
radyasyona maruz kalma limitleri ile uyumludur. Bu cihaz, FCC/IC SAR'ın 
1.6W/kg limiti ile uyumludur. Bu cihaz, vücuda zararı açısından test edilmiş 
olup, montajında metalik bileşenlerin olmadığı, bu ürün için tasarlanmış Leica 
Camera AG aksesuarları ile kullanıldığında FCC/IC RF radyasyona maruz 
kalma rehberini sağladığı görülmüştür. Diğer aksesuarların kullanımı FCC/IC 
RF maruz kalma limitlerini sağlamayabilir.

(3656, Ev ve işyeri kullanımları için FCC Standartlarıyla uyumu kontrol edilmiştir)

İngiltere

  Uygunluk Bildirgesi (DoC)
  İşbu belge ile "Leica Camera AG", bu ürünün 2014/53/EU 
  yönergesinin temel koşullarını ve buna ilişkin diğer hükümleri 
  karşıladığını beyan eder.
  Tüketiciler RE ürünlerimizin orijinal uygunluk bildirgelerinin bir 
  kopyasını DoC sunucumuzdan indirebilirler:
  www.cert.leica-camera.com
  Diğer sorularınız için lütfen aşağıdaki adrese başvurun:
  Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

  Kablosuz verici:
  Kullanılan frekans aralığı:
  2412MHz - 2462MHz (merkezi frekans-WLAN)
  2402MHz - 2480MHz (merkezi frekans-BluetoothR kablosuz teknoloji)
  Maks çıkış gücü: 20dBm (EIRP)




