Ĉӝ1Kҥ\6iQJ,62
&KӑQÿӝQKҥ\ViQJ,62.
;RD\SKtPÿLӅXFKӍQK,62ÿӇFKӑQPӝW
JLiWUӏ,62FҫQFKөS
Khi một chế độ ISO được chọn, đèn báo ISO
sẽ sáng màu vàng cam.
Đèn báo sẽ không sáng lên nếu bạn chọn
một chế độ ISO không phù hợp. Khi đó, máy
sẽ tự động chuyển sang chế độ tự động
(Ở chế độ chụp M, máy sẽ chọn chế độ
).
Trên màn hình hiển thị chế độ được cài đặt.

Máy tự động điều chỉnh tốc độ ISO thích hợp nhất với chế độ
chọn chụp, điều kiện chụp, chủ thể chuyển động, ...
Thấp Điều kiện thời tiết tốt, ngoài trời.
Có mây, chạng vạng tối.
Cao Cảnh ban đêm, những nơi thiếu sáng.

7KD\ÿәLÿӝQKҥ\ViQJ,62
t Giảm tốc độ ISO sẽ làm cho hình ảnh đẹp hơn nhưng có thể làm mờ ảnh ở một số
trường hợp (khi chủ thể chuyển động).
t Tăng ISO nhằm tăng tốc độ màn trập, chống rung, khoảng cách đánh flash hiệu quả
hơn. Tuy nhiên, hình ảnh có thể bị nhiễu.

1ӃXQKѭKuQKYүQEӏPӡ"
1ӃXӣ,62PjYҭQNK{QJWKӇJLҧPUXQJPi\WKuӣFKӃÿӝFKөSVӁFKR
SKpSÿLӅXFKӍQKPӭF,62OrQÿӃQ
ӢFKӃÿӝFKөSVӱGөQJSKtPÿӇFKӑQVDXÿyVӱGөQJSKtP
KRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQPӭF,62FҫQFKөS
.KLFKӑQӣFKӃÿӝ,62WӵÿӝQJQKҩQQKҽSKtPFKөSÿӇ[HPPӭF
,62PjPi\ÿmÿLӅXFKӍQK
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Độ nhạy sáng ISO

ChӑQPӭF,62FDRQKҩWӣFKӃÿӝ
Cho phép chọn mức ISO

-

cho chế độ

.

&KӑQPөF>,62$XWR6HWWLQJV@
Nhấn phím MENU, trong bảng
chọn mục
ISO Auto Settings] , sau đó nhấn phím
FUNC./SET.

ChӑQPӭFWӕLÿD
Sử dụng phím
hoặc phím xoay để
chọn mục [Max ISO Speed], sau đó sử dụng
phím
để chọn một chế độ cài đặt.

Nếu nhấn phím MENU khi đang ở màn hình chọn thông số ISO trang 52 thì
sẽ xuất hiện màn hình cài đặt [ISO Auto Settings].

&KӑQFKӃÿӝFjLÿһW>RDWHRfChDQJH@FKR
Có thể chọn trong 3 chế độ cài đặt [Fast], [Slow] hoặc [Standard] cho

.

ChӑQPөF>5DWHI&KDQJH@
Thực hiện theo bước 1-2 bên trên để chọn
mục [Rate of Change].
Sử dụng phím
đặt.
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để chọn một chế độ cài

ĈLӅX&KӍQK&kQ%ҵQJ7UҳQJ
&KӭFQăQJFkQEҵQJWUҳQJÿLӅXFKӍQKPӭFFkQEҵQJWUҳQJWӕLѭXFKRPjX
VҳFWӵQKLrQQKҩWWѭѫQJӭQJFKRWӯQJFKӃÿӝFKөS

ChӑQFKӭFQăQJFkQEҵQJWUҳQJ
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQ

ChӑQFKӃÿӝFjLÿһW
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQFjLÿһWVDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7
7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏFKӃÿӝÿѭӧFFKӑQ
Auto

0i\WӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKWѭѫQJӭQJYӟLFiFÿLӅXNLӋQFKөS

Day Light

ĈLӅXNLӋQWKӡLWLӃWWӕWFKөSQJRjLWUӡL

Cloudy

&yPk\EyQJUkPFKҥQJYҥQJWӕL

Tungsten

ÈQKViQJEyQJÿqQWUzQ

Fluorescent

ĈqQKXǤQKTXDQJ

Fluorescent H

ÈQKViQJÿqQKXǤQKTXDQJEDQQJj\

h

Flash

.KLFKөSYӟLIODVK

S

Underwater

ĈLӅXFKӍQKPӭFFkQEҵQJWUҳQJ,JLҧPFiFW{QJPjX[DQK
FKRPjXVҳFWӵQKLrQQKҩWNKLFKөSFҧQKELӇQ

Custom

7ӵÿLӅXFKӍQKPӭFFkQEҵQJWUҳQJ
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Điều chỉnh cân bằng trắng

7ӵÿLӅXFKӍQKPӭFFkQEҵQJWUҳQJ
&yWKӇÿLӅXFKӍQKPӭFFkQEҵQJWUҳQJWKHRQJXӗQViQJWҥLYӏWUtFKөS
/ѭXêÿLӅXFKӍQKPӭFFkQEҵQJWUҳQJWKҩSKѫQVRYӟLQJXӗQViQJWKұWFӫD
FҧQKVӁFKөS
ӢEѭӟFWUDQJFKӑQFKӃÿӝ
/ѭXêPjQKuQKFKӍSKӫÿҫ\PjXGX\
QKҩWPjXWUҳQJFӫDFKӫWKӇYjQKҩQSKtP
0(18 1KҩQSKtP',63NKLFKөSӣ
0jXWUrQPjQKuQKVӁWKD\ÿәLNKLGӳOLӋX
FkQEҵQJWUҳQJÿѭӧFFjLÿһW

1ӃXWKD\ÿәLFiFFjLÿһWFKRPi\VDXNKLÿmOѭXGӳOLӋXFkQEҵQJWUҳQJ
W{QJPjXÿmFKӑQFyWKӇVӁNK{QJÿ~QJ

7ӵÿLӅXFKӍQKFkQEҵQJWUҳQJEҵQJWD\
Có thể tự điều chỉnh câm bằng trắng bằng tay. Chức năng này cho hiệu ứng
tương tự bộ lọc chuyển đổi màu hoặc bộ lọc bù màu.

CKӑQFKӭFQăQJFkQEҵQJWUҳQJ.
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQYjSKtP
KRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQFKӃÿӝFjLÿһW


&jLÿһW.
Xoay phím xoay điều chỉnh phía trước máy
để điều chỉnh mức màu cho B và A.
Nhấn phím DISP. để hiển thị kết quả điều
chỉnh trên màn hình.
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Chụp liên tục

Xoay phím xoay điều chỉnh hoặc phím xoay
để điều chỉnh cho các mức màu B, A, M, và G.
Nhấn phím MENU để điều chỉnh lại.
Nhấn phím DISP. để kết thúc cài đặt.

t B : màu xanh, A : màu hổ phách, M : đỏ tươi, và G : xanh lá cây.
t Các mức điều chỉnh này sẽ được lưu giữ lại ngay cả khi bạn thay đổi cài đặt
cân bằng trắng ở bước 1 sau khi đã điều chỉnh các mức màu này. Tuy nhiên,
các điều chỉnh này sẽ bị thay đổi nếu bạn điều chỉnh trong mục Custom
White Balance.
t Một mức hiệu chỉnh màu xanh/màu hổ phách sẽ tương đương với 7 mireds
của một bộ lọc chuyển màu. (Mired: đơn vị đo của bộ lọc chuyển màu).
t Có thể hiển thị mức điều chỉnh khung màu B và A bằng cách xoay phím điều
chỉnh phía trước máy hoặc xoay phím xoay.

&KӃĈӝ&KөS/LrQ7өF
0i\FKөSOLrQWөFNKLQKҩQJLӳSKtPFKөS

ChӑQFKӃÿӝFKөSOLrQWөF.
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQ

ChӑQPӝWFKӃÿӝFKөS.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQFKӃÿӝKRһFVDXÿyQKҩQ
SKtP)81&6(7

&KөS
0i\VӁFKөSOLrQWөFNKLQKҩQJLӳSKtP
FKөS
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My Colors

&KӃÿӝFKөS

7ӕFÿӝFKөS
WӕLÿD
+uQKJLk\

&KөSOLrQWөF2.0

1ӝLGXQJ

0i\FKөSOLrQWөFYӟLSKѫLViQJYjOҩ\QpWÿѭӧF
FKӑQNKLQKҩQQKҽSKtPFKөS

&KөSYӟL
FKӃÿӝ$)

0.7

0i\FKөSOLrQWөFYjOҩ\QpW.KXQJ$)ÿѭӧFFӕÿӏQK
ӣFKӃÿӝ>&HQWHU@

&KөSYӟL
FKӃÿӝ/9

0.8

0i\FKөSOLrQWөFYjOҩ\QpWFӕÿӏQKӣYӏWUtÿmFKӑQ
ӣFKӃÿӝOҩ\QpWEҵQJWD\ӢFKӃÿӝPi\NKyD
QpWQJD\ӣKuQKFKөSÿҫXWLrQ

0i\VӁFKX\ӇQWӯFKӃÿӝFKөSOLrQWөFVDQJFKӃÿӝQӃXFKӑQPi\ӣFKӃ
ÿӝFKөSKRһFFKӃÿӝNKyD$)KRһFFKӃÿӝOҩ\QpWEҵQJWD\

t .K{QJWKӇVӱGөQJYӟLFKӭFQăQJFKөSKҽQJLӡ
t 7ӕFÿӝFKөSOLrQWөFVӁWăQJNKLFKӑQFKөSӣFKӃÿӝWKLӃXViQJ
t 7\YjRFiFÿLӅXNLӋQFKөSFiFFjLÿһWFKRPi\YjYӏWUt]RRP

PjPi\FyWKӇWҥPQJӯQJFKөSKRһFWӕFÿӝFKөSVӁFKұPOҥL
t 1ӃXVӕKuQKFKөSFjQJWăQJWKuWӕFÿӝFKөSVӁFKұPOҥL
t 1ӃXÿiQKIODVKWӕFÿӝFKөSVӁFKұPOҥL

7KD\ĈәL7{QJ0jX 0\&RORUV
&yWKӇWKD\ÿәLW{QJPjXFӫDKuQKFKөSVDQJPjXQkXÿӓKRһFWUҳQJÿHQ

&KӑQ My Colors.
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQ

ChӑQFKӃÿӝFjLÿһW.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQFKӃÿӝFjLÿһWVDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7
7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏFKӃÿӝÿѭӧFFKӑQ
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Thay đổi tông màu hình (My Colors)

My Colors Off—
Vivid

1KҩQPҥQKVӵWѭѫQJSKҧQYjFKRPjXVҳFUӵFUӥKѫQ

Neutral

*LҧPÿӝWѭѫQJSKҧQYjFKRW{QJPjXWUXQJWtQK

Sepia

1kXÿӓ

B/W

ĈHQWUҳQJ

Positive Film

.ӃWKӧSKLӋXӭQJFӫDÿӓ[DQKOiYj[DQKGDWUӡLWҥRQrQ
PjXVҳFQKѭSKLPGѭѫQJEҧQ

Lighter Skin Tone

&iFW{QJPjXGDViQJKѫQ

Darker Skin Tone

&iFW{QJPjXGDWӕLKѫQ

Vivid Blue
Vivid Green

1KҩQPҥQKW{QJPjX[DQKGDWUӡL7ҥRFKRFiFFKӫWKӇ
EҫXWUӡLELӇQFiFFKӫWKӇPjX[DQKGDWUӡLVӁUӵFUӥKѫQ
1KҩQPҥQKW{QJPjX[DQKOi7ҥRFKRFiFFKӫWKӇQ~L
Fk\OiYjFiFFKӫWKӇFyPjX[DQKOiVӁUӵFUӥKѫQ

Vivid Red

1KҩQPҥQKW{QJPjXÿӓFKRFiFFKӫWKӇPjXÿӓUӵFUӥKѫQ

Custom Color

7ӵÿLӅXFKӍQKÿӝWѭѫQJSKҧQVҳFQpWYjPjXVҳFWKHR
VӣWKtFKQJѭӡLFKөS

t &kQEҵQJWUҳQJNK{QJWKӇFjLÿһWӣFKӃÿӝYj
t &kQEҵQJWUҳQJNK{QJWKӇFjLÿһWӣFKӃÿӝYj
t ӢFKӃÿӝYjFiFW{QJPjXNKiFWUӯW{QJPjXGDFyWKӇVӁEӏ
WKD\ÿәL&yWKӇVӁNK{QJÿҥWÿѭӧFNӃWTXҧPRQJPXӕQӣVӕW{QJ
PjXGD

Custom Color
6ӵWѭѫQJSKҧQÿӝVҳFQpWPjXVҳFFӫDKuQKҧQKFyWKӇWӵÿLӅXFKӍQK
WKHRPӭFNKiFQKDX.
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇFKӑQ
VDXÿyQKҩQSKtP',63
6ӱGөQJSKtPÿӇFKӑQPӝWFKӃÿӝ
ÿLӅXFKӍQKVӱGөQJSKtPKRһF
SKtP[RD\ÿӇFKӑQPӝWPӭFÿӝFjLÿһW
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Chụp qua kính ngắm

&jQJÿLӅXFKӍQKTXDSKҧLWKuKLӋXӭQJ
FjQJWăQJYjQJѭӧFOҥLFjQJTXDWUiL
WKuKLӋXӭQJFjQJJLҧPÿL
1KҩQSKtP',63ÿӇKRjQWҩWYLӋFFjL
ÿһW

&KөS4XD.tQK1JҳP
Để tiết kiệm pin, bạn có thể sử dụng kính ngắm thay màn hình LCD khi chụp.
Các thao tác chụp tương tự như khi chụp với màn hình LCD.
Máy sẽ tự động lấy nét các chủ thể, nhưng nó sẽ không nhận diện và lấy nét
theo khuôn mặt chủ thể.

TҳWPjQKuQK/&'.
Nhấn phím DISP. để tắt màn hình LCD.

ĈLӅXFKӍQKÿLӕS.
Điều chỉnh đi-ốp trong khi mắt đang nhìn
vào kính ngắm.
Cho phép điều chỉnh trong khoảng từ -3.0
đến +1.0 m-1 (dpt).
t Vùng hình ảnh nhìn thấy trên kính ngắm có thể hơi khác so với hình ảnh
sau khi chụp xong.
t Các tỉ lệ màn hình khác ngoài tỉ lệ 4:3, vùng hình ảnh nhìn thấy trên kính
ngắm sẽ khác so với hình được chụp ra, vì vậy nên điều chỉnh tỉ lệ này cho
phù hợp trước khi chụp.

t Độ thật khi nhìn qua kính ngắm làm khoảng 77% so với hình chụp thực sự.
t Tùy vào vị trí zoom mà bạn có thể sẽ nhìn thấy 1 phần của ống kính qua kính
ngắm.
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7KD\ĈәL%ӕ&өF9ӟL&KӭF1ăQJ.KRi1pW
0i\VӁNKRiOҩ\QpWYjSKѫLViQJQJD\VDXNKLQKҩQJLӳQKҽSKtPFKөS
/~FQj\EҥQFyWKӇWKD\ÿәLEӕFөFYjFKөS&KӭFQăQJQj\JӑLOjNKRiQpW

/ҩ\QpW.
+ѭӟQJYjRJLӳDFKӫWKӇFҫQOҩ\QpWYj
QKҩQJLӳQӳDSKtPFKөS
/ѭXêSKҧL[XҩWKLӋQNKXQJOҩ\QpW$)
PjX[DQKOi

%ӕFөFOҥLFҧQKFKөS.
1KҩQJLӳQӳDSKtPFKөSYjGLFKX\ӇQ
Pi\ÿӇEӕFөFOҥLFҧQKFKөS

&KөS
1KҩQPҥQKSKtPFKөSÿӇFKөS

&KөS9ӟL0jQ+uQK7L9L
&yWKӇVӱGөQJ79WKD\FKRPjQKuQK/&'FӫDPi\NKLFKөS
t .ӃWQӕLPi\FKөSKuQKYӟL79
t &iFWKDRWiFFKөSWѭѫQJWӵQKѭNKLVӱGөQJPjQKuQK/&'FӫDPi\
&KӭFQăQJQj\NK{QJÿѭӧFKӛWUӧNKLFKӑQNӃWQӕLPi\ҧQKYӟLWLYL+'
TXDFәQJNӃWQӕL+'0IEҵQJGk\QJXӗQ+7C- NK{QJNqPWKHRPi\ 
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7KD\ĈәL&KӃĈӝ.KXQJ$)
&KRSKpSWKD\ÿәLFKӃÿӝNKXQJ$)WѭѫQJӭQJYӟLWӯQJFҧQKFKөS

ChӑQPөF[AF)UDPe].
6DXNKLQKҩQSKtP0(18FKӑQEҧQJ
VDXÿyFKӑQPөF >$) )UDPH@6ӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQFKӃÿӝFjLÿһW

FaFeAiAF
t 1KұQGLӋQNKX{QPһWYjOҩ\QpWSKѫLViQJ FKӍVӱGөQJSKѭѫQJSKiSÿR
ѭӟFOѭӧQJ YjFkQEҵQJWUҳQJ &KӍӣFKӃÿӝ 
t .KLKѭӟQJPi\YӅFKӫWKӇNKXQJPjXWUҳQJVӁ[XҩWKLӋQWҥLNKX{QPһW
FKӫWKӇYjNKXQJPjX[iP WӕLÿD VӁ[XҩWKLӋQӣFiFNKX{QPһWNKiF
t .KXQJOҩ\QpWVӁGLFKX\ӇQWKHRNKLFKӫWKӇFKX\ӇQÿӝQJWURQJSKҥPYL
QKҩWÿӏQK
t .KLQKҩQQKҽSKtPFKөSWӕLÿDNKXQJOҩ\QpWPjX[DQKOiVӁ[XҩWKLӋQ
WҥLFiFNKX{QPһWFKӫWKӇPjPi\Oҩ\QpW
t 1ӃXPi\NK{QJQKұQGLӋQÿѭӧFNKX{QPһWFKӫWKӇQjRYjFKӍ[XҩW
KLӋQFiFNKXQJPjX[iP NK{QJFyNKXQJPjXWUҳQJ VӁ[XҩWKLӋQWӕL
ÿDNKXQJPjX[DQKӣQKӳQJYQJPi\Oҩ\QpWNKLQKҩQQKҽSKtP
FKөS
t .KXQJ$)VӁOҩ\QpWWҥLWUXQJWkPNKXQJKuQKNKL6HUYR$)ӣFKӃ

ÿӝ>2Q@PjPi\NK{QJQKұQGLӋQÿѭӧFNKX{QPһWFKӫWKӇQjR
t &iFWUѭӡQJKӧSPi\NK{QJQKұQGLӋQÿѭӧFNKX{QPһWFKӫWKӇ:
t &KӫWKӇTXi[DKRһFTXiJҫQ
t &KӫWKӇTXiWӕLKRһFTXiViQJ
t &iFNKX{QPһWTXD\TXDErQKRһFEӏFKHPҩWSKҫQ

t 0i\FyWKӇ[iFÿӏQKQKҫPFKӫWKӇNK{QJSKҧLQJѭӡLQKѭOjNKX{QPһW
QJѭӡL
t .KXQJOҩ\QpW$)VӁNK{QJ[XҩWKLӋQQӃXQKѭPi\NK{QJWKӇOҩ\QpW
FKӫthӇNKLQKҩQQKҽSKtPFKөS

TraFNLQgAF
t Chọn chủ thể muốn lấy nét và chụp.
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Thay đổi vị trí và kích cở khung AF

FlexiZone/Center
6ӱGөQJNKXQJOҩ\QpW$)7KXұQOӧLFKRYLӋFOҩ\QpWWҥLÿLӇPFөWKӇ
&yWKӇWKD\ÿәLYӏWUtYjNtFKFӥNKXQJ$)NKLӣFKӃÿӝ [FOH[L=RQH]
Khung AF sẽ chuyển sang màu vàng và trên màn hình xuất hiện biểu tượng
khi nhấn nữa phím chụp.

7KD\ĈәL9ӏ7Ut9j.tFK&ӣ.KXQJ$)
&yWKӇWKD\ÿәLYӏWUtYjNtFKFӣNKXQJ$)NKLQyÿѭӧFFKӑQӣFKӃÿӝ
[FOH[L=onH].

1KҩQSKtP
.KXQJ$)VӁFKX\ӇQVDQJPjXYjQJFDP.

'LFKX\ӇQNKXQJ$).
;RD\SKtP[RD\ÿLӅXFKӍQKSKtDWUѭӟF
Pi\KRһFSKtP[RD\ÿLӅXFKӍQK
6ӱGөQJFiFSKtPÿӇÿLӅX
FKӍQKÿӃQÿ~QJYӏWUtFҫQFKӍQK.
Nếu máy nhận diện được nhiều khuôn mặt,
nhấn phím MENU để chuyển khung AF sang
1 khuôn mặt khác.
.KXQJ$)VӁWUӣYӅYӏWUtEDQÿҫX JLӳD
QӃXQKҩQJLӳSKtP

7KD\ÿәLNtFKFӣNKXQJ$).
1KҩQSKtP',63
.KXQJ$)VӁÿѭӧFWKXQKӓOҥL.
1KҩQOҥLSKtP',63ÿӇNKXQJ$)WUӣYӅ
NtFKFӣEuQKWKѭӡQJ
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Chế độ Servo AF

+RjQWҩWFjLÿһW
1KҩQSKtP

t .KXQJÿRViQJÿLӇP$(FyWKӇÿѭӧFNӃWKӧSYӟLNKXQJ$)
t .KXQJ$)ÿѭӧFFӕÿӏQKӣNtFKFӣEuQKWKѭӡQJNKLVӱGөQJ]RRPVӕ
KRһFEӝFKX\ӇQFKөS[DVӕ

&KӃĈӝ&KөS9ӟL&KӭF1ăQJ 6HUYR$)
7URQJNKLQKҩQQKҽSKtPFKөSPi\VӁWLӃSWөFÿLӅXFKӍQKOҩ\QpWYjSKѫL
ViQJ&KRSKpSFKөSQKӳQJFKӫWKӇÿDQJFKX\ӇQÿӝQJÿ~QJWKӡLÿLӇP

&KӑQPөF>6HUYR$)@
1KҩQSKtP0HQXFKӑQEҧQJFKӑQ
PөF>6HUYR$)@6ӱGөQJSKtPÿӇ
FKӑQFKӃÿӝ>2Q@

/ҩ\QpW
+LӇQWKӏNKXQJ$)PjX[DQKGѭѫQJYj
Pi\OLrQWөFOҩ\QpWSKѫLViQJNKLQKҩQ
JLӳQKҽSKtPFKөS
t 0i\FyWKӇNK{QJOҩ\QpWÿѭӧFӣVӕÿLӅXNLӋQFKөS
t ӢÿLӅXNLӋQWKLӃXViQJFiFNKXQJ$)FyWKӇNRFKX\ӇQVDQJPjX[DQK
GѭѫQJQJD\FҧNKLQKҩQJLӳQKҽSKtPFKөS 7URQJWUѭӡQJKӧSQj\EҥQ
FyWKӇOҩ\QpWYjSKѫLViQJYӟLFKӃÿӝNKXQJ$)
t 7ӕFÿӝPjQWUұSYjNKҭXÿӝVӁKLӇQWKӏEҵQJPjXYjQJFDPQӃXFKѭD
ÿҥWÿ~QJPӭFQӅQFKXҭQ 7KҧWD\NKӓLSKtPFKөSYjVDXÿyQKҩQJLӳ
QKҽOҥLÿӇPi\Oҩ\QpW
t .K{QJWKӇFKөSYӟLNKyD$)NKLӣFKӃÿӝQj\
t .K{QJWKӇFjLӣFKӃÿӝ6HUYR$)NKLPi\ÿmÿѭӧFFjLӣFKӃÿӝ
>$)3RLQW=RRP@
t .K{QJFjLÿһWNKLӣFKӃÿӝ6HOI7LPHU FKөSKҽQJLӡ 
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ChӑQ&Kӫ7KӇ/ҩ\1pW(TraFNiQJAF)
Chọn chủ thể để lấy nét. Ngay cả khi chủ thể di chuyển, thì khung lấy nét vẫn
truy theo chủ đó trong phạm vi nhất định.

ChӑQPөF[TrDFkiQgAF].
1KҩQSKtP0HQXFKӑQEҧQJFKӑQ
PөF>$))UDPH@6ӱGөQJSKtPÿӇ
FKӑQFKӃÿӝ>7UDFNLQJ$)@

Khung

sẽ xuất hiện ở giữa màn hình.

ChӑQFKӫWKӇOҩ\QpW.
Hướng máy ảnh sao cho khung
nằm ở
chủ thể mà bạn muốn lấy nét và nhấn phím
.
Máy sẽ có tiếng bíp và xuất hiện khung
khi nó nhận diện 1 chủ thể. Khung lấy nét
tiếp tục truy theo chủ thể đó trong phạm vi
nhất định ngay cả khi chủ thể đó di chuyển.
Nếu máy không nhận diện được chủ thể nào
thì khung
sẽ xuất hiện trên màn hình.
Nhấn lại phím
chủ thể.

để hủy khung truy theo

&KөS
Khi nhấn nhẹ phím chụp, khung
sẽ
chuyển thành khung
theo chủ thể trong
khi máy tiếp tục điều chỉnh lấy nét và phơi
sáng.
Nhấn mạnh phím chụp và chụp.
Ngay cả sau khi đã chụp xong, khung
sẽ
vẫn xuất hiện và tiếp tục truy theo chủ thể.
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Phóng to chủ thể trong khung lấy nét

t Máy sẽ nhận diện chủ thể khi bạn nhấn giữ nữa phím chụp mà không cần
phải nhấn phím
. Sau khi chụp xong, khung
sẽ xuất hiện giữa màn
hình.
t Chế độ Servo AF được chọn ở [On].
t Máy không thể truy theo chủ thể nếu như chủ thể quá nhỏ, di chuyển quá
nhanh hoặc độ tương phản giữa chủ thể và nền quá thấp.
t Không sử dụng chức năng này khi ở chế độ chụp cận cảnh

3KyQJ7R+uQKҦQK7URQJ.KXQJ/ҩ\1pW
+uQKҧQKWURQJNKXQJOҩ\QpWVӁÿѭӧFSKyQJWRNKLEҥQQKҩQQKҽSKtP
FKөSFKRSKpSEҥQNLӇPWUDQpW

&KӑQFKӃÿӝ>$)3RLQWZoom].
1KҩQSKtP0(18WURQJEҧQJFKӑQ
PөF[AF-PRLQW ZRRP]6ӱGөQJSKtP
ÿӇFKӑQFKӃÿӝ>2Q@

.LӇPWUDOҩ\QpW.
1KҩQQKҽSKtPFKөS
ӢFKӃÿӝ>)DFH$L$)@NKX{QPһWFKӫ
WKӇFKtQKVӁÿѭӧFSKyQJWR
ӢFKӃÿӝ>)OH[L=RQH@KRһF [CHQWHU]hình
ҧQKWURQJNKXQJ$)VӁÿѭӧFSKyQJWR

9uVDRNK{QJWKӇSKyQJWRKuQKҧQKWURQJNKXQJ$)"
ӢFKӃÿӝ>)DFH $L$)@KuQKVӁNK{QJÿѭӧFSKyQJWRQӃXPi\NK{QJQKұQGLӋQ
ÿѭӧFNKX{QPһWKRһFNKX{QPһWKLӇQWKӏTXiOӟQWUrQhìnhӢFKӃÿӝ>&HQWHU@
KuQKVӁNK{QJÿѭӧFSKyQJWRNKLPi\NK{QJWKӇOҩ\QpW
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Chụp với khóa AF

+uQKҧQKVӁNK{QJÿѭӧFSKyQJWRNKLVӱGөQJ]RRPVӕEӝFKX\ӇQFKөS
[DVӕ7UDFNLQJ$)FKӃÿӝ6HUYR$)KRһFNӃWQӕLYӟLWLYL

&KӃĈӝ&KөS9ӟL.KRi1pW
6DXNKLNKRiQpWNKRҧQJFiFKOҩ\QpWVӁNK{QJWKD\ÿәLQJD\FҧNKLEӓ
WD\NKӓLSKtPFKөS

Khoá nét.
1KҩQJLӳQӳDSKtPFKөSYjQKҩQWLӃS
SKtP
7UrQPjQKuQK[XҩWKLӋQELӇXWѭӧQJ
YjWKDQKÿLӅXFKӍQK0)
6DXNKLWKҧWD\NKӓLSKtPFKөSQKҩQOҥL
SKtPÿӇWKRiWNKӓLFKӃÿӝNKyDQpW

%ӕFөFNKXQJKuQKYjFKөS.

&KӑQ&Kӫ7KӇ/ҩ\1pW )DFH6HOHFW 
&KRSKpSFKӑQPӝWNKX{QPһWFөWKӇÿӇOҩ\QpWYjFKөS

&KӑQ$)ӣFKӃÿӝ [)DFH $L$)@
(WUDQJ).
&KӑQFKӃÿӝ)DFHVHOHFW
+ѭӟQJPi\YӅSKtDNKX{QPһWFӫDFKӫ
WKӇUӗLQKҩQSKtP
7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏGzQJ>)DFH6HOHFW
On], PӝWNKXQJVӁ[XҩWKLӋQWҥLNKX{Q
PһWFKӫWKӇFKtQK
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Chế độ lấy nét bằng tay

.KXQJVӁGLFKX\ӇQWKHRNKX{QPһW
FKӫWKӇWURQJPӝWSKҥPYLQKҩWÿӏQK
.KXQJVӁNK{QJKLӇQWKӏQӃXPi\
NK{QJQKұQGLӋQÿѭӧFNKX{QPһWQjR

&KӑQNKX{QPһWOҩ\QpW
1ӃXQKҩQSKtPNKXQJQKұQGLӋQ
VӁFKX\ӇQVDQJPӝWNKX{QPһWNKiF
.KLNKXQJQKұQGLӋQNKX{QPһWÿmGL
FKX\ӇQÿӃQWҩWFҧFiFNKX{QPһWWUrQPjQ
KuQKVӁKLӇQWKӏGzQJ>)DFH6HOHFW2II@Yj
WUӣYӅPjQKuQKFKӃÿӝNKXQJ$)

&KөS
1KҩQQKҽSKtPFKөS.KXQJQKұQGLӋQ
WKӇÿѭӧFFKӑQVӁFKX\ӇQVDQJPjX[DQKOi
1KҩQPҥQKSKtPFKөSÿӇFKөS.

&KөS9ӟL&KӭF1ăQJ/ҩ\1pW%ҵQJ7D\
&KӃÿӝQj\FKRSKpSWӵFKӍQKQpWEҵQJWD\NKLPi\NK{QJWӵOҩ\QpW
+uQKVӁVҳFQpWKѫQNKLQKҩQJLӳQKҽSKtPFKөSVDXNKLÿmWӵFKӍQKEҵQJ
WD\

ChӑQ
Nhấn phím

.

7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏELӇXWѭӧQJ
YjWKDQKÿLӅXFKӍQKOҩ\QpW0)
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Úp sọt điểm lấy nét (Focus-BKT Mode)

/ҩ\QpW.
TKDQKÿLӅXFKӍQKFKRELӃWYӏPjEҥQÿDQJ
Oҩ\QpW[RD\SKtP[RD\ÿӇFKӑQPӝW
NKRҧQJQpWFҫQFKӍQK

&KӍQKQpW.
7KDQKEiRNKRҧQJFiFK
Oҩ\QpWEҵQJWD\

1KҩQJLӳQӳDSKtPFKөSKRһFQKҩQSKtP
ÿӇPi\FKӍQKQpWU}KѫQ 6DIHW\0) 

t .K{QJWKӇWKD\ÿәLFKӃÿӝYjNtFKFӣNKXQJ$)NKLÿDQJӣFKӃÿӝQj\
+ӫ\FKӃÿӝQj\NKLPXӕQWKD\ÿәLFKӃÿӝYjNtFKFӣNKXQJ$)
t 1rQJҳQWKrPFKkQÿӃFKӕQJUXQJÿӇOҩ\QpWFKtQK[iFKѫQ
t 9үQFyWKӇOҩ\QpWQKѭQJVӁNK{QJSKyQJWRSKҫQKuQKҧQKWURQJNKXQJ
$)NKLVӱGөQJ=RRPVӕEӝFKX\ӇQFKөS[DVӕKRһFNӃWQӕLYӟL79
WKD\FKRPjQKuQK/&'FӫDPi\
t 3KҫQKuQKҧQKWURQJNKXQJ$)VӁNK{QJÿѭӧFSKyQJWRNKLWURQJEҧQJ
FjLÿһW0HQX>0)3RLQW=RRP@ÿѭӧFFKӑQӣFKӃÿӝ>2II@
.K{QJWKӇEҳWQpWU}KѫQNKLQKҩQQKҽSKtPFKөSWURQJEҧQJ FjLÿһW
t 0HQX>6DIHW\0)@ÿѭӧFÿLӅXFKӍQKӣFKӃÿӝ>2II@

ÒS6ӑWĈLӇP/ҩ\1pW )RFXV%.7
0i\WӵÿӝQJFKөSOLrQWөFKuQKӣFKӃÿӝNKiFQKDX:ӣYӏWUtOҩ\QpW
EҵQJWD\ӣYӏWUtOҩ\QpWӣ[DYjӣYӏWUtOҩ\QpWӣJҫQ

ChӑQ.
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQFKӃÿӝ6ӱGөQJ
SKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQFKӃ
ÿӝ
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Đo sáng

&jLÿһWOҩ\QpW
1KҩQSKtP',63
3KtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFjLÿһW

t 7ҳWIODVKNKLVӱGөQJFKӭFQăQJQj\
t 1ӃXQKѭӣEѭӟFWUDQJNKLFKӑQFKӃÿӝYjQKҩQQJD\SKtP
',63WKuPi\VӁFKX\ӇQVDQJFKӃÿӝQj\
t .K{QJWKӇVӱGөQJFKӭFQăQJFKөSOLrQWөFNKLӣFKӃÿӝQj\
t 0i\FKӍFKөSKuQKFKRGEҥQVӱGөQJFKӃÿӝÿӇFKӑQQKLӅXKuQK
hơn.

7KD\ĈәL&KӃĈӝĈR6iQJ
&KRSKpSWKD\ÿәLFKӃÿӝÿRViQJWѭѫQJӭQJYӟLFiFÿLӅXNLӋQFKөS

&KӑQFKӃÿӝÿRViQJ
6DXNKLQKҩQSKtP[RD\SKtP[RD\
để chọn một chế độ cài đặt.

Evaluative
Center
Weighted Avg.
Spot
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7KtFKKӧSFKRFiFÿLӅXNLӋQFKөSFKXҭQEDRJӗPFҧFKөS
QJѭӧFViQJ0i\WӵÿLӅXFKӍQKSKѫLViQJWѭѫQJӭQJYӟLFҧQK
FKөS
/ҩ\PӭFViQJWUXQJEuQKFҧNKXQJKuQKQKѭQJYүQWұSWUXQJ
YjRSKҫQWUXQJWkP
&KӍÿRViQJWURQJNKXQJ NKXQJÿRViQJÿLӇP 
.KXQJÿRViQJÿLӇP$(FyWKӇNӃWKӧSYӟLNKXQJOҩ\QpW$)

Khóa sáng

/LrQ.ӃWNKXQJÿRViQJÿLӇPYӟLNKXQJOҩ\
QpW$)
CKӑQ
7KӵFKLӋQEѭӟFWUDQJYjFKӑQ.

&KӑQPөF >6SRW $( 3RLQW@
1KҩQSKtP0(18WURQJEҧQJFKӑQ
PөF>6SRW$( PoLnt]VӱGөQJSKtP
YjFKӑQPөF [$) PoLnt].
+RjQWҩWYLӋFFjLÿһWOLrQNӃWNKXQJÿR
ViQJÿLӇPYjNKXQJOҩ\QpW$).
.K{QJWKӇWKӵFKLӋQFKӭFQăQJQj\NKL [$) )UDPH] ÿѭӧFFKӑQӣPөF
>)DFH 'HtHFW@KRһF>7UDFNLQJ$)@.

&KӃĈӝ&KөS9ӟL.KRi6iQJ$(
&yWKӇNKRiSKѫLViQJNKLFKөSKRһFFjLÿһWOҩ\QpWYjSKѫLViQJULrQJ
ELӋWNKLFKөS. $( : “$Xto ([SosXUH”SKѫLViQJWӵÿӝQJ

.KRiSKѫLViQJ
+ѭӟQJPi\YӅSKtDFKӫWKӇYjQKҩQSKtP
.
.KLELӇXWѭӧQJ[XҩWKLӋQWUrQPjQ
KuQKSKѫLViQJÿmÿѭӧFNKRi.

Khi chụp xong 1 hình, thì biểu tượng
mất đi và thoát khỏi chế độ khóa sáng.

sẽ

%ӕFөFFҧQKFKөSYjFKөS
Program Shift
;RD\SKtP[RD\NKLÿDQJNKyDViQJVӁOjPWKD\ÿәLFҧWӕFÿӝPjQWUұSYjNKҭX
ÿӝ.

70

&KӃĈӝ&KөS9ӟL.KRi)(
7ѭѫQJWӵQKѭFKӃÿӝNKRiSKѫLViQJWӵÿӝQJFKӃÿӝQj\FKRSKpSNKRi
SKѫLViQJNKLFKөSYӟLIODVKFE3KѫLViQJFyÿiQKIODVK

&KӑQFKӃÿӝ
.KRiSKѫLViQJ.
+ѭӟQJPi\YӅSKtDFKӫWKӇYjQKҩQSKtP

)ODVKVӁÿѭӧFÿiQKUDYjWUrQPjQKuQK
[XҩWKLӋQELӇXWѭӧQJPӭFIODVKVӁ
ÿѭӧFOѭXJLӳOҥL
Khi chụp xong 1 hình, thì biểu tượng
sẽ
mất đi và thoát khỏi chế độ khóa sáng.

%ӕFөFFҧQKFKөSYjFKөS.

ÒS6ӑWĈLӇP3KѫL6iQJ $(%
0i\FKөSOLrQWөFKuQKӣFKӃÿӝKuQKӣPӭFViQJFKXҭQWKLӃX
ViQJYjGѭViQJ.

ChӑQ.
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQFKӃÿӝ6ӱGөQJ
SKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQFKӃ
ÿӝ

ĈLӅXFKӍQKPӭFEViQJ
1KҩQSKtP',63
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
ÿLӅXFKӍQK
7ӯPӭFViQJGRPi\FKӑQEҥQFyWKӇ
ÿLӅXFKӍQKEViQJWURQJSKҥPYL ±2
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Chụp với đồng bộ chậm

t 7ҳWIODVKNKLVӱGөQJFKӭFQăQJQj\
t .K{QJWKӇVӱGөQJFKӭFQăQJFKөSOLrQWөFNKLӣFKӃÿӝQj\
t 6ӁKLӇQWKӏPjQKuQKÿLӅXFKӍQKPӭFEViQJQӃXQKҩQSKtP',63NKL
ÿDQJӣPjQKuQKEViQJ
t 0i\FKӍFKөSKuQKFKRGEҥQVӱGөQJFKӃÿӝÿӇFKӑQQKLӅXKuQK
KѫQ

&KӃĈӝ&KөS9ӟLĈӗQJ%ӝ&KұP
/jPFKRFKӫWKӇFKtQKYtGөQKѭFKӫWKӇQJѭӡLÿѭӧFViQJKѫQYӟLPӭF
ViQJWѭѫQJӭQJFӫDIODVKĈӗQJWKӡLVӱGөQJWӕFÿӝPjQWUұSFKұPJL~S
OjPViQJSKҫQKұXFҧQKPjIODVKNK{QJWKӇÿiQKWӟL

ChӑQFKӃÿӝ
6DXNKLQKҩQSKtPVӱGөQJSKtP
KRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQFKӃÿӝ
YjQKҩQSKtP)81&6(7
7UrQPjQKuQKVӁKLӇQWKӏELӇXWѭӧQJ

&KөS
&KӫWKӇNK{QJÿѭӧFGLFKX\ӇQWURQJTXi
WUuQKFKөS

1rQJҳQFKkQÿӃFKӕQJUXQJÿӇOjPJLҧPUXQJWD\OjPPӡKuQK9jFKӑQ
>,60RGH@ӣFKӃÿӝ>2II@QӃXÿmJҳQPi\YjRFKkQÿӃ
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6ӱ'өQJ%ӝ/ӑF1'
The ND filter reduces light intensity to 1/8 (3 stops) of the actual level,
allowing for slower shutter speeds and smaller aperture values.

ChӑQFKӃÿӝ.
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQFKӃÿӝ

&KӑQ[NDFilter]ӣFKӃÿӝ[OQ@
6ӱSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQ
FKӃÿӝYjQKҩQSKtP)81&6(7
Gắn máy vào chân đế để chống rung.

ĈLӅX&KӍQK7ӕFĈӝ0jQ7UұS
&KӭFQăQJQj\FKRSKpSWӵÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSWKHRêQJѭӡLVӱ
GөQJYjPi\VӁWӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKNKҭXÿӝWѭѫQJӭQJ
7Y: “7LPH YaOXH”7K{QJVӕYӅWKӡLJLDQ

;RD\SKtPÿLӅXFKӍQKÿӃQ
&jLÿһW
;RD\SKtP[RD\ÿӇFKӑQPӝWWK{QJVӕ

&KөS
%ҧQJWK{QJVӕYӅWӕFÿӝPjQWUұS
15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500,
1/3200, 1/4000

t 2" QJKƭDOj JLk\ 0"3 QJKƭDOj3 JLk\YjJLk\1160 QJKƭDOj 1160 JLk\
t 7ӕFÿӝPjQWUұSӣPӭFWӕLÿDNKLFyVӱGөQJIODVKOjJLk\0i\VӁWӵ
ÿӝQJÿLӅXFKӍQKYӅPӭFWӕLÿDJLk\NKLEҥQFKӑQPӝWWӕFÿӝQKDQKKѫQ
PӭFQj\
t &yWKӇNK{QJFKӑQÿѭӧFPӝWYjLWK{QJVӕW\WKHRWӯQJYӏWUt]RRP
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Khẩu độ

t .KLFKӑQFKөSYӟLWӕFÿӝJLk\KRһFFKұPKѫQKuQKVӁÿѭӧF[ӱOê
JLҧPQKLӉXGRÿyVӁFyNKRҧQJWKӡLJLDQFKӡFKROҫQFKөSWLӃSWKHR
t 1rQFKӑQ [IS MoGH] ӣFKӃÿӝ [Off] NKLFKөSYӟLWӕFÿӝPjQWUұSFKұP
YjQrQJҳQYjRFKkQÿӃÿӇFKӕQJUXQJ

/jPJuNKLWK{QJVӕNKҭXÿӝKLӇQWKӏEҵQJPjXYjQJFDP"
Nếu thông số khẩu độ hiển thị bằng màu vàng cam khi nhấn nhẹ phím chụp,
nghĩa là khung hình đang dư sáng. Điều chỉnh lại tốc độ màn trập cho đến khi
thông số khẩu độ chuyển sang màu trắng. Có thể sử dụng chức năng dịch
chuyển an toàn (Safety Shift).
Bạn có thể cài đặt máy để có thể sử dụng phím xoay điều chỉnh phía trước thân
máy hoặc phím xoay để điều chỉnh khẩu độ.

ĈLӅX&KӍQK.KҭXĈӝ
&KӃÿӝQj\FKRSKpSWӵÿLӅXFKӍQKWK{QJVӕYӅNKҭXÿӝWKHRêQJѭӡLVӱ
GөQJYjPi\VӁWӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSWѭѫQJӭQJ
$Y: “ApHUWXUH YDOXH´7K{QJVӕÿӝPӣӕQJNtQK

;RD\SKtPÿLӅXFKӍQKÿӃQ
&jLÿһW
;RD\SKtP[RD\ÿӇFKӑQPӝWJLiWUӏFjLÿһW

&KөS
%ҧQJWK{QJVӕYӅNKҭXÿӝ ÿӝPӣӕQJNtQK
F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F7.1, F8.0

t &yWKӇNK{QJFKӑQÿѭӧFPӝWYjLWK{QJVӕW\WKHRWӯQJYӏWUt]RRP

/jPJuNKLWӕFÿӝPjQWUұSKLӇQWKӏEҵQJPjXYjQJFDP"
Nếu tốc độ màn trập hiển thị bằng màu vàng cam khi nhấn nhẹ phím chụp, nghĩa là
khung hình bị dư sáng. Điều chỉnh lại thông số khẩu độ cho đến khi tốc độ màn trập
chuyển sang màu trắng. Có thể sử dụng chức năng dịch chuyển an toàn (Safety Shift).

74

Điều chỉnh Tốc độ màn trập và khẩu độ

9QJGӏFKFKX\ӇQDQWRjQ 6DIHW\6KLIW 
ӢFKӃÿӝFKөSYjNKL>6DIHW\6KLIW@ÿѭӧFFjLÿһWӣFKӃÿӝ>2Q@WKu
Pi\VӁWӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSKRһFNKҭXÿӝFKRWѭѫQJӭQJÿӇÿҥW
ÿѭӧFPӭFViQJFKXҭQ.K{QJWKӇFKӑQFKӭFQăQJ6aIHty 6KLIt NKLPӣIODVK
Bạn có thể cài đặt máy để có thể sử dụng phím xoay điều chỉnh phía trước thân
máy hoặc phím xoay để điều chỉnh khẩu độ.

ĈLӅX&KӍQK7ӕFĈӝ0jQ7UұS9j.KҭXĈӝ
&KӃÿӝQj\FKRSKpSWӵFKӑQÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSYjNKҭXÿӝWKHR
êQJѭӡLVӱGөQJ00DQXDO 7ӵFKӍQKWD\ 

;RD\SKtPÿLӅXFKӍQKÿӃQ
&jLÿһW
;RD\SKtP[RD\SKtDWUѭӟFPi\ÿӇFKӑQ
WK{QJVӕWӕFÿӝPjQWUұS
;RD\SKtP[RD\ÿӇFKӑQWK{QJVӕNKҭXÿӝ
7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏWKDQKÿLӅXFKӍQKQӅQ
&KRSKpSEҥQVRViQKYӟLPӭFQӅQFKXҭQ
.KҭXÿӝ
7ӕFÿӝPjQWUұS
0ӭFQӅQFKXҭQ

Mức nền
7KDQKÿLӅX
FKӍQKPӭFQӅQ
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1ӃXPӭFFKӑQYѭӧWTXiWK{QJVӕ
PӭFQӅQVӁKLӇQWKӏEҵQJPjXYjQJFDP
NKLEҥQQKҩQQKҽSKtPFKөS

i-Contrast

t 0ӭFQӅQFKXҭQÿѭӧFWtQKWRiQGӵDYjRFKӃÿӝÿRViQJÿѭӧFFKӑQ
t 1ӃXVӱGөQJ]RRPKRһFWKD\ÿәLEӕFөFVDXNKLÿmÿLӅXFKӍQKFiFFjL
ÿһWVӁOjPWKD\ÿәLPӭFQӅQÿmFKӑQWUѭӟFÿy
t 0ӭFViQJFӫDPjQKuQKVӁWKD\ÿәLWXǤWKXӝFYjRWӕFÿӝPjQWUұSKRһF
NKҭXÿӝÿѭӧFFKӑQ0ӭFViQJPjQKuQKVӁNK{QJEӏWKD\ÿәLNKLPӣ
IODVK
t 1ӃXQKҩQSKtPWKuPi\VӁWӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSKRһF
NKҭXÿӝ (WK{QJVӕPjNK{QJÿѭӧFÿLӅXFKӍQKӣEѭӟF2)ÿӇÿҥWÿѭӧF
PӭFQӅQFKXҭQ &yWKӇNK{QJÿҥWÿѭӧFPӭFQӅQFKXҭQOjWXǤWKXӝF
YjRFiFFjLÿһWFKRPi\ 
t Có thể cài đặt cho máy để có thể sử dụng phím xoay điều chỉnh phía trước
thân máy hoặc phím xoay để chỉnh tốc độ màn trập hoặc khẩu độ.

ĈLӅX&KӍQK0ӭF6iQJ L&RQWUDVW
0i\WӵÿӝQJQKұQGҥQJYjÿLӅXFKӍQKFiFYQJWURQJNKXQJKuQKQKѭOj
NKX{QPһWFKӫWKӇYjEDFNJURXQGQKӳQJYQJTXiViQJKRһFTXiWӕLÿӇ
ÿҥWÿѭӧFPӭFViQJWӕLѭXNKLFKөS
Sử dụng chức năng Dynamic Range Correction để hạn chế những vùng vị sáng
và Shadow Correct để làm giảm các vùng chi tiết bị bóng.
t Ở 1 số điều kiện chụp, hình có thể bị bể hoặc kết quả hiệu chỉnh không được
như ý.
t Có thể hiệu chỉnh những hình đã chụp rồi.
t Sử dụng phím điều chỉnh phía trước thân máy hoặc phím xoay để chọn các
cài đặt của chế độ DR Correction hoặc Shadow Correct.
t Không sử dụng chức năng này khi ở chế độ chụp
và
.

Dynamic Range Correction (DR Correction)
Cho phép chọn với 3 chế độ hiệu chỉnh:
(Giảm 400%).

(Tự động),

(Giảm 200%), và chế độ

ChӑQPөF
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQFKӃÿӝ
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Electronic Level

&jLÿһW
Sử dụng phím
hoặc phím xoay để
chọn 1 chế độ cài đặt, sau đó nhấn phím
FUNC./SET.
Trên màn hình hiển thị biểu tượng
.

t

chỉ được sử dụng khi ở chế độ

.

và
, máy sẽ trở về chế độ ISO
t Ở chế độ
chế độ ISO cao hơn

nếu như bạn chọn một

t Ở chế độ
thấp hơn

, máy sẽ trở về chế độ ISO
.

nếu như bạn chọn một chế độ

t Ở chế độ
thấp hơn

, máy sẽ trở về chế độ ISO
.

nếu như bạn chọn một chế độ

+LӋXFKӍQKEyQJ
CKӑQFKӃÿӝ
Thực hiện theo bước 1 trang 76 và chọn
sau đó nhấn phím DISP.
Sử dụng phím
hoặc phím xoay để
chọn chế độ
, sau đó nhấn phím
FUNC./SET.
Trên màn hình hiển thị biểu tượng
.

6ӱ'өQJ&KӭF1ăQJ&kQ%ҵQJĈLӋQ7ӱ
Có thể sử dụng bảngcân bằng điện tử để xác định mức cân bằng của máy khi
chụp.

+LӇQWKӏEҧQJFkQEҵQJÿLӋQWӱ
Nhấn phím DISP. vài lần để hiển thị bảng
điều chỉnh cân bằng điện tử.
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