Hiệu chỉnh mắt đỏ

Canh bằng máy.
Nghiêng máy qua trái và qua phải để cho cột
mức điện tử ở giữa chuyển sang màu xanh.

t Nếu bảng điều chỉnh điện tử không xuất hiện ở bước 1, nhấn phím MENU và
chọn mục [Custom Display]trong bảng
, sau đó đánh dấu
ở
hay
.
t Nếu như bạn nghiêng máy hơi quá về phía trước hoặc phía sau, thì bảng điều
chỉnh cân bằng điện tử sẽ chuyển sang màu xám và thoát khỏi chế độ này.
t Không sử dụng được chức năng này khi máy ở chế độ quay phim.
t Giữ máy theo chiều thẳng đứng sẽ làm thay đổi hướng của bảng điều chỉnh
cân bằng điện tử.
t Nếu như không thể chụp 1 cách cân bằng ngay cả khi đã sử dụng bảng điều
chỉnh cân bằng điện tử. Hãy xác định lại bảng cân bằng.

+ѭӟQJ'үQ+LӋX&KӍQK0ҳWĈӓ
&KRSKpSKLӋXFKӍQKPҳWÿӓNKLFKөSYӟLÿqQIODVK

&KӑQPөF>)ODVK&RQWURO@
1KҩQSKtP0HQXFKӑQPөF>)ODVK
CoQWroO@ WURQJEҧQJYjQKҩQSKtP
)81&6(7

&jLÿһW
1KҩQSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQ
PөF>5HG(\H&RUU@VDXÿyQKҩQSKtP
ÿӇFKӑQFKӃÿӝ>2Q@
7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏELӇXWѭӧQJ
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Bù sáng có đánh flash

0i\FyWKӇKLӋXFKӍQKQKӳQJSKҫQQJRjLYLӋFKLӋXFKӍQKPҳWEӏÿӓ9tGө
QKѭSKҫQSKҩQWUDQJÿLӇPPjXÿӓ[XQJTXDQKPҳW
t &yWKӇKLӋXFKӍQKQKӳQJKuQKÿmFKөS
t &yWKӇPӣPjQKuQKӣEѭӟFEҵQJFiFKQKҩQSKtPVDXÿyQKҩQ
phím MENU, hoặc nhấn giữ phím
WURQJYjRJLk\
t &KӭFQăQJQj\NK{QJÿѭӧFVӱGөQJNKLӣFKӃÿӝFKөSKRһF

%6iQJFyċiQK)ODVK
7ѭѫQJWӵQKѭFKӭFQăQJEViQJWUDQJFKRSKpSÿLӅXFKӍQKPӭFViQJ
WURQJSKҥPYL NKLFyÿiQKIODVK

ChӑQPӭFEViQJ.
Sau khi nhấn phím , nhấn liền phím xoay
phía trước máy để chọn mức bù sáng, sau đó
nhấn phím FUNC./SET.

Safety FE
0i\WӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSKRһFNKҭXÿӝNKLÿiQKIODVKÿӇWUiQKEӏ
GѭViQJYj[yDEӓFiFÿLӇPViQJWURQJNKXQJKuQK7X\QKLrQPi\VӁNK{QJWKӇ
WӵÿӝQJÿLӅXFKӍQKWӕFÿӝPjQWUұSKRһFNKҭXÿӝQӃXQKѭQKҩQSKtP0(18ӣ
EҧQJFKӑQPөF>6DIHW\)(@WURQJ>)ODVK&RQWURO@ӣFKӃÿӝ>2II@
&yWKӇFjLÿһWPӭFEViQJEҵQJQKӳQJFiFKErQGѭӟL7X\QKLrQFyWKӇ
không sử dụng được phím
để cài đặt khi đang gắn flash rời (bán riêng).
Trong trường hợp này, cài đặt mức bù sáng với phương pháp có đánh dấu *.
t Sau khi nhấn phím FUNC./SET, sử dụng phím
để chọn chế độ
sau đó
nhấn phím
hoặc sử dụng phím xoay *
t Nhấn phím MENU, trong bảng
, chọn mục [Flash Control], sau đó chọn mục
[Flash Exp. Comp] và sử dụng phím
*.
t Nhấn phím , sau đó nhấn phím MENU, hoặc nhấn và giữ phím trong vài giây
sẽ xuất hiện bảng cài đặt. Chọn mục [Flash Exp. Comp], sau đó sử dụng phím
.
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ĈLӅX&KӍQK/ѭӧQJ)ODVKĈiQK5D
&KRSKpSFKӑQWURQJPӭFIODVKNKLӣFKӃÿӝM.

&KӑQFKӃÿӝFKөSM.
ChӑQPӭFIODVK.
Sau khi nhấn phím , nhấn liền phím xoay
phía trước máy để chọn mức flash đánh ra,
sau đó nhấn phím FUNC./SET.
Trên màn hình hiển thị hình

.

&yWKӇFjLÿһWPӭFIODVKÿiQKUDEҵQJQKӳQJFiFKErQGѭӟL7X\QKLrQ
FyWKӇkhông sử dụng được phím
để cài đặt khi đang gắn flash rời (bán ]
riêng). Trong trường hợp này, cài đặt mức flash đánh ra với phương pháp có
đánh dấu *.
t Sau khi nhấn phím FUNC./SET, sử dụng phím
để chọn chế độ
sau đó
nhấn phím
hoặc sử dụng phím xoay *
t Nhấn phím MENU, trong bảng
, chọn mục [Flash Control], sau đó chọn mục
[Flash Output] và sử dụng phím
*.
t Nhấn phím , sau đó nhấn phím MENU, hoặc nhấn và giữ phím trong vài giây
sẽ xuất hiện bảng cài đặt. Chọn mục [Flash Output], sau đó sử dụng phím
.

&KӭFQăQJ1KұQ'ҥQJ0ҳW1KҳP
7UrQPjQKuQKVӁKLӇQWKӏELӇXWѭӧQJNKLPi\QKұQGLӋQÿѭӧFFKӫWKӇ
QKҳPPҳWNKLFKөS

&KӑQFKӭFQăQJ>%OiQN'HWHFWioQ].
1KҩQSKtP0HQXFKӑQPөF>%OLQN
'HWHFWLRQ@WURQJEҧQJ6ӱGөQJSKtP
ÿӇFKӑQFKӃÿӝ>2Q@

&KөS
%LӇXWѭӧQJYjNKXQJVӁ[XҩWKLӋQ
TXDQKYQJPҳWNKLFKӫWKӇÿyQKҳPPҳW
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Cài đặt các chức năng khi chụp

t 0i\FKӍQKұQGLӋQFKӫWKӇQKҳPPҳWÿӕLYӟLKuQKFKөSFXӕLFQJNKLӣ
FiFFKӃÿӝYjQӃXFKӑQFKөSWӯKuQKWUӣOrQ
t 0i\FKӍQKұQGLӋQFKӫWKӇQKҳPPҳWÿӕLYӟLKuQKFKөSFXӕLFQJNKLӣ
FiFFKӃÿӝYj
t .K{QJVӱGөQJFKӭFQăQJQj\NKLӣFKӃÿӝFKөSYj

/ѭX&iF&jLĈһW.KL&KөS
&KӭFQăQJQj\FKRSKpSFjLÿһWYjOѭXOҥLFiFFKӃÿӝFKөSWKHRêQJѭӡL
VӱGөQJWURQJFKӃÿӝFKөSYj1JD\FҧNKLEҥQFKX\ӇQVDQJFiF
FKӃÿӝFKөSNKiFKRһFWҳWPi\ FiFFjLÿһWPjWK{QJWKѭӡQJVӁEӏ[RiQKѭ
(FKөSKҽQ JLӡ) VӁÿѭӧFOѭXOҥL

&iFFjLÿһWFyWKӇÿѭӧFOѭX
t
t
t
t
t
t

&iFFKӃÿӝFKөS 37Y$YYj M 
&iFFKӭFQăQJWURQJ37Y$YKRһF0
&iFFKӭFQăQJWURQJEҧQJFjLÿһWFKӭFQăQJFKөS
9ӏWUt]RRP
/ҩ\QpWEҵQJWD\
&iFFKӭFQăQJWURQJ0\0HQX

&KӑQFKӃÿӝFKөSEҥQPXӕQOѭX
OҥLYjÿLӅXFKӍQKFiFFjLÿһW
CKӑQPөF [Save SeWWLQgs]
1KҩQSKtP0(18WURQJEҧQJFKӑQ
PөF>6DYH6HWWLQJV] YjQKҩQSKtP
)81&6(7

/ѭXJLӳFiFFjLÿһW
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
chӑQKRһF VDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7
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Lưu cài đặt khi chụp

t ĈӇWKD\ÿәLFiFFjLÿһWÿmÿѭӧFOѭXWӯWUѭӟF(WUӯFKӃÿӝFKөS [RD\
SKtPFKӑQÿӃQFKӃÿӝÿLӅXFKӍQKFiFFjLÿһWYjWKӵFKLӋQOҥL
EѭӟF–ӣWUrQ1KӳQJFjLÿһWQj\NK{QJҧQKKѭӣQJÿӃQFiFFKӃÿӝ
FKөSNKiF
t ;RD\SKtPFKӑQÿӃQFKӃÿӝKRһFFKӑQPөF>5HVHW$OO@ÿӇKXӹ

FiFFjLÿһWÿmOѭXYjWUӣYӅFiFFjLÿһWPһFÿӏQKFӫDPi\
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7KD\ĈәL&KӃĈӝ4XD\3KLP
&KRSKpSFKӑQWURQJFKӃÿӝTXD\.

&KӑQPӝWFKӃÿӝTXD\
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQFKӃÿӝ
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQJLiWUӏFjLÿһWVDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7
6WDQGDUG&KӃÿӝFKXҭQ
Miniature Effect
Color Accent
Color Swap

Ở chế độ
và
điều kiện chụp.

4XD\YӟLKLӋXӭQJWKXQKӓ
&RORU$FFHQW&KX\ӇQWҩWFҧPjXVҳFVDQJPjXWUҳQJÿHQ
WUӯPjXVҳFÿѭӧFFKӑQJLӳOҥL
&RORU6ZDS&KX\ӇQPjXVDQJPjXÿmFKӑQ

, màu sắc có thể thay đổi không như ý muốn ở một số

4XD\3KLP9ӟL+LӋXӬQJ7KX1Kӓ
0LQLDWXUe(IIHFW
&KӭFQăQJTXD\YӟLKLӋXӭQJWKXQKӓ&iFFKӫWKӇWURQJNKXQJKuQKVӁ
FKX\ӇQÿӝQJQKDQKKѫQNKL[HPOҥL.K{QJOѭXNqPkPWKDQK

ChӑQFKӃÿӝ
7KӵFKLӋQWKHRFiFEѭӟFErQWUrQÿӇFKӑQ
.
7UrQPjQKuQK[XҩWKLӋQNKXQJPjXWUҳQJ
9QJKuQKWURQJNKXQJNK{QJEӏPӡ 
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Quay với hiệu ứng thu nhỏ

ChӑQYQJOҩ\QpW.
1KҩQSKtP',63
;RD\SKtP]RRPÿӇWKD\ÿәLNtFKFӣFӫD
NKXQJYjVӱGөQJSKtPÿӇWKD\ÿәL
YӏWUtFӫDNKXQJ

ChӑQWӕFÿӝ[HPOҥL.
1KҩQSKtP0(18
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQJLiWUӏFjLÿһW
1KҩQSKtP0(18

4XD\SKLP
7ӕFÿӝNKL[HPOҥL ĈRҥQFOLSSK~W
7ӕFÿӝ

7KӡLJLDQ[HPOҥL
12 sec.
6 sec.
3 sec.

t ӢEѭӟFQӃXQKҩQSKtP)81&6(7WKuNKXQJVӁFKX\ӇQKѭӟQJ
QJDQJGӑF6ӱGөQJFiFSKtPÿӇWKD\ÿәLYӏWUtNKXQJNKLQy
ÿDQJӣFKLӅXWKҷQJÿӭQJ
t *LӳPi\WKHRFKLӅXWKҷQJÿӭQJVӁOjPWKD\ÿәLKѭӟQJFӫDNKXQJ
t &yWKӇNK{QJÿҥWÿѭӧFQKӳQJNӃWTXҧKLӋXӭQJQKѭPRQJPXӕQWXǤYjR
FiFÿLӅXNLӋQTXD\+m\TXD\QKLӅXOҫQYӟLFiFPӭFKLӋXӭQJNKiF
QKDXÿӇFKӑQÿѭӧFNӃWTXҧQKѭêPXӕQ
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7KD\ĈәL&KҩW/ѭӧQJ+uQKҦQK.KL4XD\3KLP
&KRSKpSFKӑQOӵDJLӳDFKӃÿӝFjLÿһWFKҩWOѭӧQJҧQKNKLTXD\SKLP

&KӑQFKӭFQăQJFjLÿһW
6DXNKLQKҩQSKtP)81&6(7VӱGөQJ
SKtPÿӇFKӑQELӇXWѭӧQJ

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

%ҧQJ7K{QJ7LQ
&KҩWOѭӧQJҧQK
6ӕҧQKÿLӇP7ӍOӋNKXQJ

1ӝLGXQJ

1280 x 720ҧQKÿLӇPNKXQJJLk\* 4XD\SKLP+'

*

[ҧQKÿLӇPNKXQJJLk\

&KӃÿӝTXD\FKXҭQ

[ҧQKÿLӇPNKXQJJLk\

6ӕÿLӇPҧQKtWKѫQQrQFKҩWOѭӧQJҧQKFǊQJWKҩS
KѫQVRYӟLFKӃÿӝFKXҭQWX\QKLrQWKӡLJLDQ
TXD\VӁQKLӅXKѫQJҩSEDOҫQ

Xem lại ở 30 khung/giây.

7KӡLJLDQTXD\
'XQJOѭӧQJ
WKҿQKӟ

4 GB

16 GB

25 phút 08 giây

1 h 42 phút 57 giây

43 phút 43 giây

2 h 59 phút 03 giây

&KҩWOѭӧQJҧQK

1 h 58 phút 19 giây

8 h 04 phút 30 giây

t Dựa theo chuẩn Canon.
t Máy tự động ngừng quay khi đã quay đến 4GB hoặc đã quay khoảng 29 phút 59 giâyở chế
độ
hoặc khoảng 1h đối với chế độ quay
và
.
t Ở 1 số thẻ nhớ, máy có thể ngừng quay ngay cả khi chưa đến dung lượng tối đa.
Nên sử dụng thẻ SD class 4 trở lên.
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&KӭF1ăQJ.KyD3KѫL6iQJ
&KӭFQăQJQj\FKRSKpSNKyDSKѫLViQJKRһFÿLӅXFKӍQKPӭFViQJWURQJ
NKRҧQJ2.

/ҩ\QpW.
Nhấn nhẹ phím chụp để máy lấy nét.

.KyDSKѫLViQJ.
Sau khi thả tay khỏi phím nhấn chụp, nhấn
phím
để khóa sáng. Trên màn hình hiển
thị thanh điều chỉnh phơi sáng.
Nhấn lại phím

để hủy chế độ này.

7KD\ÿәLSKѫLViQJ.
1KuQYjRPjQKuQK[RD\SKtP[RD\ÿӇ
ÿLӅXFKӍQKPӭFViQJWKHRFKӫêULrQJ.

4XD\SKLP

&iFK6ӱ'өQJ%ӝ/ӑF*Ly
%ӝOӑFJLyVӁQJăQFKһQWLӃQJӗQNKLJLyOӟQ7X\QKLrQFyWKӇFyQKӳQJkP
WKDQKNK{QJWӵQKLrQNKLTXD\ӣQKӳQJYQJNK{QJFyJLy.
1KҩQSKtP0(18FKӑQ>:LQG)LOWHU@
WURQJEҧQJVDXÿyVӱGөQJSKtP
ÿӇFKӑQPөF>2Q@.
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.LӇP7UD1pW
&KӭFQăQJQj\FKRSKpSSKyQJWRYQJKuQKҧQKWURQJNKXQJOҩ\QpW$)
KRһFYQJKuQKҧQKFӫDFKӫWKӇÿѭӧFQKұQGLӋQÿӇNLӇPWUDQpW

1KҩQSKtP',63ÿӇFKX\ӇQVDQJ
FKӃÿӝNLӇPWUDQpW
0ӝWNKXQJPjXWUҳQJVӁ[XҩWKLӋQWҥLYӏWUt
NKXQJOҩ\QpW$)KLӇQWKӏ
0ӝWNKXQJPjX[iPVӁ[XҩWKLӋQWҥLNKX{Q
PһWFKӫWKӇÿѭӧFQKұQGLӋQNKL[HPOҥL

9QJKuQKҧQKWURQJNKXQJPjXFDPVӁ
SKyQJWR

&KX\ӇQÿәLJLӳDFiFNKXQJ.
;RD\SKtP]RRPÿӃQKuQK
+LӇQWKӏNKXQJPjQKuQKSKtDErQWUiL
1KҩQSKtP)81&6(7ÿӇFKX\ӇQVDQJ
NKXQJNKiFNKLFyKLӇQWKӏQKLӅXNKXQJ

7KD\ÿәLPӭFSKyQJWRKRһFYӏWUt
SKyQJ.
6ӱGөQJSKtP]RRPÿӇWKD\ÿәLNtFKFӣ
KLӇQWKӏYjSKtPÿӇWKD\ÿәL
YӏWUtSKyQJNKLÿDQJNLӇPWUDQpW
1KҩQSKtP0(18ÿӇYӅPjQKuQKEѭӟF
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&KӭF1ăQJ3KyQJ7R+uQK
;RD\SKtP]RRPÿӃQYӏWUt
+uQKҧQKVӁÿѭӧFSKyQJWR. 1ӃXWLӃSWөF
JLӳYj[RD\SKtP]RRPVӁSKyQJWRJҩS
10[.
6ӱGөQJFiFSKtPÿӇGL
FKX\ӇQYӏWUtFҫQSKyQJ.
;RD\SKtP]RRPÿӃQYӏWUtÿӇWKXQKӓ
KuQKOҥL+RһFWLӃSWөF[RD\ÿӇWUӣYӅFKӃ
ÿӝ[HPKuQKEuQKWKѭӡQJ
;RD\SKtP[RD\VӁFKX\ӇQVDQJKuQK
NKiF.
9ӏWUtFӫDYQJKuQK
ÿѭӧFKLӇQWKӏ

1KҩQSKtP0(18NKLÿDQJSKyQJKuQKÿӇFKX\ӇQQKDQKYӅFKӃÿӝ[HP
KuQKEuQKWKѭӡQJ

+LӇQ7Kӏ1KLӅX+uQK.KiF1KDX 6PDUW6KXIIOH
0i\VӁFKӑQKuQKGӵDWUrQKuQKҧQKÿѭӧFKLӇQWKӏ0i\VӁWLӃSWөFFKӑQ
WKrPNKLEҥQÿmFKӑQ[HPKuQKWURQJVӕKuQKÿy
+LӋXӭQJQj\VӁSKiWKX\WiFGөQJWӕLѭXQӃXFyQKLӅXKuQKFKөS

&KӑQPөF>6PDUtShuffle].
1KҩQSKtP0(18FKӑQ>6PDUW6KXIIOH@
WURQJEҧQJVDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7.
+LӇQWKӏKuQKFKREҥQOӵDFKӑQ.
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;HPQKLӅXKuQK

&KӑQKuQKÿӇ[HP
6ӱGөQJFiFSKtPÿӇFKӑQ
KuQKPXӕQ[HPWLӃSWKHR.
Hình được chọn xem sẽ hiển thị ở giữa màn
hình, và xuất hiện 4 hình khác tiếp theo ở

1KҩQSKtP)81&6(7GӇ[HPKuQKӣ
JLӳDWRjQPjQKuQK1KҩQOҥLSKtP
)81&6(7ÿӇYӅNtFKFӣEDQÿҫX&yWKӇ
VӱGөQJSKtP]RRPÿӇÿLӅXFKӍQK.
1KҩQSKtP0(18ÿӇWUӣYӅFKӃÿӝ[HP
KuQKEuQKWKѭӡQJ.
t Chỉ sử dụng chế độ này đối với hình chụp từ máy này.
t >6PDUWSKXIIOH@sẽ không được sử dụng trong các trường hợp sau:
- Nếu có ít hơn 50 hình được chụp bằng máy này đang lưu trong thẻ nhớ.
- Nếu bạn chọn xem lại ở chế độ khác không phải ở chế độ Smart Shuffle.
- Trong suốt quá trình xem lại bằng chế độ chọn lọc (Filtered).
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+ѭӟQJ'үQ;HP+uQK7UrQ7L9L
&yWKӇ[HPOҥLKuQKÿmFKөSWUrQWLYLEҵQJFiFKVӱGөQJFiS$9 NqPWKHR
Pi\ ÿӇNӃWQӕLPi\ҧQKYӟLWLYL

TҳWPi\ҧQKYjTV.
.ӃWQӕLPi\ҧQKYӟLTV.
0ӣQҳSÿұ\FәQJNӃWQӕLYjJҳQPӝWÿҫX
FiSYjRFәQJNӃWQӕLFӫDPi\ҧQK

Vàng
Vàng

Trắng

Đỏ

*ҳQÿҫXFiSFzQOҥLYjRFiFFәQJFӫDWLYL
WKHRKuQKErQ 

Đỏ
Trắng

0ӣ79YjFKX\ӇQVDQJFKӃÿӝ
[HPYLGHR.
0ӣPi\ҧQK
1KҩQSKtP[HPOҥL
+uQKVӁKLӇQWKӏWUrQWLYL NK{QJKLӇQWKӏ
WUrQPjQKuQKPi\ҧQK 
7ҳWPi\ҧQKYjWLYLWKiRFiSNӃWQӕLVDX
NKLÿm[HP[RQJ

9uVDRKuQKNK{QJKLӇQWKӏÿ~QJWUrQ79"
.KLKӋPjX79YjPi\ҧQKNK{QJWѭѫQJWKtFK 176&3$/ KuQKҧQKVӁNK{QJ
ÿѭӧFKLӇQWKӏÿ~QJPjXVҳF
1KҩQSKtP0(18FKӑQPөF>9LGHR6\VWHP@WURQJEҧQJÿӇÿLӅXFKӍQKOҥL
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;HP/ҥL+uQK7UrQ79+'
6ӱGөQJFiSNӃWQӕL+'0, +7&100 FKӑQWKrP ÿӇNӃWQӕLPi\FKөSKuQK
YӟL79+'

7ҳWPi\ҧQKYj79
.ӃWQӕLPi\ҧQKYӟL79
0ӣQҳSÿұ\FәQJNӃWQӕLWUrQPi\ҧQKYj
JҳQPӝWÿҫXFiSYjRFәQJ+'0,

*ҳQÿҫXFzQOҥLYjRFәQJ+'0,FӫD79
QKѭKuQKErQ

+LӇQWKӏKuQK
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇ
[HPKuQK.
Không có các âm thanh khi thao tác máy.

6ӱGөQJUHPRWHÿӇÿLӅXNKLӇQPi\FKөSKuQK
Khi kết nối máy chụp hình với ti vi HD, bạn có thể sử dụng remote của ti vi để thực
thực hiện các thao tác và xem lại hình hoặc xem hình với chế độ slideshows. Ở 1
số dóng tivi, có thể bạn cần phải thực hiện một vài cài đặt để sử dụng chức năng
này. Hãy xem trong phần hướng dẫn sử dụng tivi.

&KӑQPөF>&WUOYLD+'0,@
Nhấn phím MENU, chọn mục [Ctrl via HDMI]
trong bảng
, sau đó sử dụng phím
để chọn chế độ [Enable].

91

Xem hình trên tivi HD

.ӃWQӕLPi\ҧQKYӟLWLYL.
Thực hiện theo bước 1 – 2 trang 91 để kết
nối máy ảnh với tivi.

+LӇQWKӏKuQK.
Mở tivi và nhấn phím xem lại
ảnh.

trên máy

Hình sẽ hiển thị trên tivi (không hiển thị
trên màn hình máy chụp hình).

6ӱGөQJUHPRWHWLYL.
Nhấn phím
hình.

trên remote để chọn

Nhấn phím OK/Select để hiển thị thanh điều
chỉnh. Nhấn phím
để chọn một chế
độ và nhấn lại phím OK/Select.

&iFFKӃÿӝFyWKӇÿLӅXNKLӇQEҵQJUHPRWHWLYL
Return

Đóng bảng Menu.

Movie playback

Xem phim (Chỉ xuất hiện khi chọn xem 1 đoạn phim).

Slideshow

Xem hình tự động. Trong khi xem, bạn có thể sử dụng phím
trên remote để chuyển sang hình khác.

Index Display

Hiển thị hình ở dạng bảng liệt kê.

DISP. Change Display

Thay đổi chế độ hiển thị thông tin trên màn hình (trang 21)

t Nếu bạn thực hiện các điều khiển bằng máy chụp hình thì sẽ không thể sử
dụng remote tivi để điều khiển máy chụp hình được trừ khi bạn quay trở về
chế độ xem từng hình.
t Ở một số loại tivi có thể sẽ không cho phép sử dụng remote để điều khiển
máy chụp hình mặc dù chúng có tương thích với đầu HDMI.
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&KӭF1ăQJ%ҧR9Ӌ+uQK
&KRSKpSFjLÿһWFKӃÿӝEҧRYӋFKRQKӳQJKuQKTXDQWUӑQJÿӇWUiQKEӏ[Ri
QKҫP

ChӑQPӝWFKӃÿӝNKyD
ChӑQPөF>3URWeFW@.
1KҩQSKtP0(18FKӑQPөF>3URWHFW@
WURQJEҧQJYjQKҩQSKtP)81&6(7

ChӑQPӝWFKӃÿӝNKyD.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQPӝWFKӃÿӝNKRiVDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7
1KҩQSKtP0(18ÿӇYӅPjQKuQKEҧQJ
FjLÿһWPHQX

1KӳQJKuQKÿmNKRiVӁEӏ[RiNKLEҥQIRUPDWOҥLWKҿQKӟ

9ӟLFKӭFQăQJ[RiKuQKFӫDPi\VӁNK{QJWKӇ[RiÿѭӧFQKӳQJKuQKÿm
ÿѭӧFNKRi1ӃXPXӕQ[RiWUѭӟFKӃWSKҧLKXӹNKRiFKRKuQKÿy
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Khóa hình

CKӃÿӝFKӑQWӯQJKuQK
CKӑQPөF[SeleFW@.
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇFKӑQ
PөF>SHlHcW@YjQKҩQSKtP)81&6(7

ChӑQKuQK.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQKuQKFҫQNKRiYjQKҩQSKtP
)81&6(7

7UrQPjQKuQK[XҩWKLӋQELӇXWѭӧQJ
%LӇXWѭӧQJVӁPҩWÿLNKLQKҩQOҥLSKtP
)81&6(7
7KӵFKLӋQOҥLFiFEѭӟFWUrQÿӇFjLÿһWFKR
QKӳQJKuQKWLӃSWKHR

.KyDKuQK.
1KҩQSKtP0(18WUrQPjQKuQK[XҩW
KLӋQEҧQJ[iFÿӏQKFjLÿһW
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
chӑQPөF>OK@YjQKҩQSKtP)81&6(7
+uQKVӁNK{QJÿѭӧFNKyDEҧRYӋQӃXEҥQFKӑQVDQJPӝWFKӃÿӝFKөS
NKiFKRһFWҳWPi\NKLFKѭDWKӵFKLӋQ[RQJEѭӟFWKӭErQWUrQ

94

Khóa hình

&KӃÿӝFKӑQWKHRYQJ
CKӑQPөF[SHlHFWRaQJH].
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇFKӑQ
PөF>6HlHcW5DQJH@VDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7

CKӑQKuQKÿҫXWLrQ.
1KҩQSKtP)81&6(7

6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQKuQKÿҫXWLrQYjQKҩQSKtP
)81&6(7

ChӑQKuQKFXӕLFQJ.
1KҩQSKtPÿӇFKӑQPөF>/DVW,PDJH@
YjQKҩQSKtP)81&6(7

6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQKuQKYjQKҩQSKtP)81&6(7
.K{QJWKӇFKӑQQKӳQJKuQKWUѭӟFKuQK
ÿѭӧFFKӑQOjPKuQKÿҫXWLrQ
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Khóa hình

Khoá hình.
1KҩQSKtPFKӑQPөF>3URWHFW@Yj
QKҩQSKtP)81&6(7

6ӱGөQJSKtP[RD\ÿӇFKӑQKuQK
ӢEѭӟFWKӭYjErQWUrQFyWKӇVӱGөQJSKtP[RD\ÿӇFKӑQKuQKÿҫXWLrQYj
KuQKFXӕLFQJFKRGm\KuQKFҫQNKyD.

ChӑQWҩWFҧKuQK
C
ChӑQPөF>$OO ,Pages].
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇFKӑQ
PөF>$OO,PDJHV@YjQKҩQSKtP)81&6(7

Khoá hình.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQPөF>3URWHFW@YjQKҩQSKtP
FUNC./SET.
&yWKӇPӣNKRiFiFQKyPKuQKÿmÿѭӧFEҧRYӋQӃXQKѭFKӑQPөF
>8QFORFN@ӣEѭӟFWURQJPөF>SHOHFW5DQJH@KRһFӣEѭӟFWKӭӣPөF
>$OO,PDJHV@.
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&KӭF1ăQJ;Ri+uQK
&yWKӇ[RiQKLӅXKuQKFQJPӝWO~F.K{QJWKӇOҩ\OҥLQKӳQJKuQKÿm[Ri
.K{QJWKӇ[RiQKӳQJKuQKÿmÿѭӧFNKRi

ChӑQFKӃÿӝ[yDKuQK
CKӑQPөF[ErDVe].
1KҩQSKtP0(18FKӑQPөF>(UDVH@WURQJ
EҧQJYjQKҩQSKtP)81&6(7

&KӑQPӝWFKӃÿӝ[yD.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQPӝWFKӃÿӝNKRiVDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7
1KҩQSKtP0(18ÿӇYӅPjQKuQKFjLÿһW
PHQX

ChӑQ[RiWӯQJKuQK
CKӑQPөF[SeleFW@.
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFErQWUrQÿӇFKӑQ
PөF>6HOHFW@YjQKҩQSKtP)81&6(7

ChӑQKuQKFҫQ[yD.
7UrQPjQKuQKKLӇQWKӏGҩXNKLWKӵF
KLӋQWKHREѭӟFWUDQJ
%LӇXWѭӧQJVӁPҩWÿLNKLQKҩQOҥLSKtP
)81&6(7
7KӵFKLӋQOҥLFiFEѭӟFWUrQÿӇFKӑQWKrP
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Xóa hình

Xóa hình.
1KҩQSKtP0(18WUrQPjQKuQK[XҩW
KLӋQEҧQJ[iFÿӏQKFjLÿһW
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQPөF[OK@YjQKҩQSKtP)81&6(7

&KӃÿӝFKӑQWKHRYQJ
CKӑQPөF [SHlHFW RanJH].
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇFKӑQ
PөF>SHlHFW5DQJH@VDXÿyQKҩQSKtP
)81&6(7

ChӑQKuQK.
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFYjWUDQJÿӇ
FKӑQKuQK

;RiKuQK.
1KҩQSKtPFKӑQPөF>(UDVH@YjQKҩQ
SKtP)81&6(7

CKӑQWҩWFҧKuQK
ChӑQPөF>$OO ,PaJHV].
7KӵFKLӋQWKHREѭӟFWUDQJÿӇFKӑQ
PөF>$OO,PDJHV]YjQKҩQSKtP)81&6(7

;RiKuQK.
6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQPөF[OK@YjQKҩQSKtP)81&6(7
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ĈiQK'ҩX+uQK<rX7KtFK
Bạn sẽ dễ dàng phân loại khi có đánh dấu hình, và cũng dễ dàng chọn ra để xem
lại, xóa hoặc khóa hình.

ChӑQPөF>)DYRULWHV].
Nhấn phím MENU, chọn mục [Favorites]
trong bảng
và nhấn phím FUNC./SET.

ChӑQKuQK.
Sử dụng phím
hoặc phím xoay để chọn
hình và nhấn phím FUNC./SET.
Trên màn hình hiển thị biểu tượng
Biểu tượng
FUNC./SET.

.

sẽ mất đi khi nhấn lại phím

Thực hiện theo các bước bên trên để tiếp tục
đánh dấu những hình khác.

&jLÿһW
Khi nhấn phím MENU, trên màn hình xuất hiện
bảng thông báo xác nhận xóa hình.
Sử dụng phím
hoặc phím xoay để chọn
mục [OK] và nhấn phím FUNC./SET.
Hình sẽ không được đánh dấu nếu bạn thay đổi chế độ chụp hoặc tắt nguồn
trước khi trực hiện thao tác trong bước 3.
Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc Windows Vista và khi chuyển những
hình đã được đánh dấu sang máy tính, thì chúng sẽ được đánh dấu ở mức 3 sao
(
) (trừ những hình lưu với file RAW và các đoạn phim).
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&KӭF1ăQJ&ҳWҦQK
&KRSKpSFҳWPӝWSKҫQKuQKҧQKWURQJEӭFKuQKYjOѭXWKjQKPӝWKuQKPӟL

CKӑQPөF[TriPPLQJ].
1KҩQSKtP0(18FKӑQPөF>7ULPPLQJ@
WURQJEҧQJYjQKҩQSKtP)81&6(7

ChӑQKuQKFҫQFҳW.
9QJKuQKÿѭӧFFҳW

6ӱGөQJSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇ
FKӑQKuQKFҫQFҳWYjQKҩQSKtP
)81&6(7

ĈLӅXFKӍQKYQJKuQKVӁFҳW.
;XҩWKLӋQNKXQJTXDQKSKҫQKuQKFҫQFҳW
+uQKJӕFVӁQҵPSKtDErQWUrQJyFWUiLYj
KuQKÿѭӧFFҳWVӁOjPSKtDErQGѭӟLJyFSKҧL
+LӇQWKӏYQJKuQKVӁFҳW

7KD\ÿәLNtFKFӥNKXQJFҳWEҵQJFiFKÿLӅX
FKӍQKSKtP]RRPVDQJWUiLKRһFSKҧL

ĈӝSKkQJLҧLҧQK
VDXNKLFҳW

6ӱGөQJSKtPÿӇGLFKX\ӇQYӏ
WUtNKXQJFҳWҧQK
1KҩQSKtP',63ÿӇWKD\ÿәLKѭӟQJFӫD
NKXQJFҳWҧQK
9ӟLKuQKFyQKұQGҥQJNKX{QPһWFKӫWKӇ
VӁ[XҩWKLӋQFiFNKXQJPjX[iPӣFiFNKX{Q
PһWWURQJKuQKJӕF &yWKӇVӱGөQJFiFNKXQJ
Qj\ÿӇFҳWҧQK ;RD\SKtP[RD\ÿӇFKX\ӇQ
ÿәLJLӳDFiFNKXQJ
1KҩQSKtP)81&6(7

/ѭXKuQK.
6ӱGөQJSKtPFKӑQ>2.@ÿӇOѭXKuQK
 .K{QJWKӇFҳWYӟLQKӳQJKuQKFKөSӣÿӝSKkQJLҧLKRһF
 7ӍOӋFKLӅXGjLUӝQJFӫDKuQKÿѭӧFFӕÿӏQKӣ
 ĈӝSKkQJLҧLFӫDKuQKÿѭӧFFҳWVӁQKӓKѫQVRYӟLKuQKJӕF
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ĈLӅX&KӍQKĈӝ7ѭѫQJ3KҧQ L&RQWUDVW
1KұQGLӋQQKӳQJYQJWӕLӣFKӫWKӇKRһFWUrQNKX{QPһWÿӇÿLӅXFKӍQK
PӭFViQJWӕLѭXQKҩW0i\FǊQJWӵÿӝQJKLӋXFKӍQKPӭFVҳFQpWFKRKuQK
NKLKuQKÿDQJEӏWKLӃXÿӝWѭѫQJSKҧQYjOѭXOҥLWKjQKPӝWKuQKPӟL&yWKӇ
FKӑQOӵDJLӳDFKӃÿӝÿLӅXFKӍQK[AXWR@[LRw],>0HGLXP@KRһF>+LJh]

&KӑQ >L&RQWUDVW@
1KҩQSKtP0HQXFKӑQPөF>L&RQWUDVW@
WURQJEҧQJYjQKҩQSKtP)81&6(7

&KӑQKuQK
1KҩQSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQ
KuQKFҫQVӱDYjQKҩQSKtP)81&6(7

&KӑQPӝWFKӃÿӝFjLÿһW
1KҩQSKtPKRһFSKtP[RD\ÿӇFKӑQ
PӝWFKӃÿӝÿLӅXFKӍQKYjQKҩQSKtP
)81&6(7

/ѭXOҥLWKjQKPӝWKuQKPӟL
6ӱGөQJSKtPFKӑQ>2.@ÿӇOѭXKuQK
t 7\WKXӝFYjRWӯQJKuQKKuQKҧQKFyWKӇEӏPӡKRһFNK{QJKLӋXFKӍQK
ÿѭӧFWKHRêPXӕQ
t +LӋXFKӍQKQKLӅXOҫQFyWKӇOjPJLҧPFKҩWOѭӧQJKuQKҧQK

/jPJuNKLKuQKNK{QJÿѭӧFKLӋXFKӍQKWKHRêEҥQNKLӣ
FKӃÿӝ>$XWR@"
&KӑQFKӃÿӝ>/RZ],>0HGLXP],KRһF[+LJK@YjÿLӅXFKӍQKKuQK

Những hình lưu ở file RAW sẽ không được hiệu chỉnh với chức năng này.
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&KӭF1ăQJ+LӋX&KӍQK0ҳWĈӓ
Cho phép hiệu chỉnh mắt đỏ sau đó lưu lại thành một hình mới.

&KӑQ >5HG(\H&RUUHFWLRQ@
Nhấn phím Menu, chọn mục [Red-Eye
Correction] trong bảng
và nhấn phím
FUNC./SET.

&KӑQKuQK
Sử dụng phím
hoặc phím xoay để
chọn hình cần chỉnh.

+LӋXFKӍQKKuQK
Nhấn phím FUNC./SET.
Máy sẽ nhận diện mắt đỏ và 1 khung sẽ xuất
hiện tại vùng mắt sẽ được hiệu chỉnh.

/ѭXOҥLWKjQKPӝWKuQKPӟL
Sử dụng các phím
hoặc phím
xoay để chọn mục [New file] và nhấn phím
FUNC./SET.
Hình được lưu lại thành 1 file mới.

t &yWKӇPi\NK{QJKLӋXFKӍQKKӃWPҳWÿӓӣVӕKuQK
t +uQKJӕFEӏPҳWÿӓVӁÿѭӧFWKD\EҵQJKuQKÿmÿѭӧFKLӋXFKӍQKKӃWPҳW
ÿӓQӃXFKӑQPөF>OveUZULte@ FKpSÿq ӣEѭӟFWKӭErQWUrQ
t .K{QJWKӇFKpSÿqÿӕLYӟLQKӳQJKuQKÿѭӧFNKyDEҧRYӋ
t Những hình lưu ở file RAW sẽ không được hiệu chỉnh ở chức năng này.
t Có thể hiệu chỉnh mắt đỏ cho những hình ở file
lên file gốc mà phải lưu lại ở 1 file mới.

nhưng không thể lưu đè
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