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Hướng dẫn này giải thích những chức năng cơ
bản và hướng dẫn cách chụp, xem lại hình chụp. 

  Nhiệt độ          Không đánh Flash        Sử dụng 50% Flash 
   23°C / 73°F        Khoảng 500 hình Khoảng 400 hình

Hướng dẫn nhanh
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Cách gắn pin.

Cách gắn ống kính.
Ống kính EF-S: hướng thẳng 
hàng với dấu màu trắng trên 
thân máy, và dấu màu đỏ đối
với các ống kính khác..

Gạt phím chọn chế độ 
lấy nét sang <AF>.

Mở nắp đậy thẻ 
nhớ và gắn thẻ 
SD.

Xoay phím chọn chế độ 
đến <          > Full Auto.
Máy tự động điều chỉnh tất cả 
các chế độ cài đặt.

Lấy nét chủ thể chính.
Hướng điểm lấy nét về phía chủ
thể và nhấn giữ nữa phím chụp 
để máy tự động lấy nét.

Chụp hình. 
Nhấn hết phím chụp để
chụp.

Xem hình.
Hình được chụp sẽ hiển thị 
trên màn hình trong khỏang  
2 giây.

Gạt phím nguồn sang
chế độ < ON >.
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�  Tuổi thọ Pin

For EF lensFor EF-S lens

�

Phóng toDanh mục hình

DISP.

Xóa

Xem lại

Chọn hình

Hiển thị thông tin chụp

Xem lại hình 

MENU
Phim mở
bảng cài 
đặt
Màn 
hình LCD

Các phím điều chỉnh
lên, xuống, trái, phải

Phím cài đặt

Các chế độ tự 
chỉnh

Chuẩn bị

Các chế độ cơ bản Chế độ quay phim

Thao tác mở bảng Menu

Bảng cài đặt

Chế độ cài đặtChức năng  

Chỉ điều chỉnh các bảng cài đặt này khi ở các chế độ tự điều chỉnh.
Một số bảng cài đặt và các chế độ cài đặt sẽ không hiển thị khi ở 
các chế độ cơ bản và chế độ quay phim. 

 Bảng chụp 1  Bảng chụp 2

 Bảng xem lại 1  Bảng xem lại 2

 Bảng cài đặt 1  Bảng cài đặt 2

Các bảng cài đặt

 Màn hình điều chỉnh nhanh
�  Nhấn phím        khi trên màn hình  

đang hiển thị các thiết lập chụp.
�  Xuất hiện màn hình điều chỉnh

nhanh.

Tốc độ màn trập
Khẩu độ

Độ nhạy sáng ISO
Ưu tiên nổi bật 
chi tiết

Chế độ chụp

Bù nền/
cài đặt AEB 

Bù nền có flash

Picture Style

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng
Chất lượng hình

 Chế độ AF

Chụp liên tục

�  

�

 Bảng cài đặt 3  Chế độ quay phim

�
� Sử dụng phím           để chọn một chế độ cài đặt và nhấn

�  Neutral           , Faithful            .

Chất lượng ảnh

Chất lượng ảnh

Số ảnh điểm

Số hình có thể chụp được

�  
�  

 

Diễn giải
Màu sắc rực rỡ và hình ảnh sắc nét.
Nổi bật tông màu da.
Nổi bật màu xanh da trời, xanh lá và hình ảnh sắc nét .
Hình trắng đen.

Chế độ
 Standard
 Portrait
 Landscape

 Monochrome

Kí hiệu    nằm bên phải chữ function chỉ có thể cài đặt khi chọn  
chụp ở các chế độ tự chỉnh (                                          ) 

1. Nhấn phím<MENU> để hiển thị bảng cài đặt Menu.
2. Sử dụng phím <          > để chọn một bảng cài đặt, sau đó sử dụng 
    phím         để chọn một chế độ cài đặt.
3. Nhấn phím <        > để hiển thị các chức năng cài đặt.
4. Nhấn lại phím <         > sau khi đã cài đặt xong. 

Đẩy phím <        > để chọn một chế độ cần điều chỉnh, sau đó 
sử dụng phím <        > để điều chỉnh.
Cho phép chọn chế độ chụp liên tục và chất lượng ảnh khi
ở các chế độ cơ bản.

Chọn mục < Quality > sau đó nhấn phím       .

Nhấn phím <          >
Sử dụng phím             để chọn chế độ              
cần điều chỉnh và nhấn phím       .

Picture Style



Đèn báo xử lý

Phím điều chỉnh bù
sáng với khẩu độ

Tắt mở
cảm biến

Chế độ chụp Live View/
Phím quay phim Phím cài đặt

Các phím chỉnh  
lên, xuống, trái, 
phải

Dấu hiệu cho biết có thể 
sử dụng phím xoay chính 
để diều chỉnhKhẩu độ

Độ nhạy sáng ISOTốc độ màn trập

Cân bằng trắng

Bù nền có flash

Chế độ đo sáng
Chế độ chụp

Thanh điều 
chỉnh phơi sáng

Chế độ lấy nét AFKiểm tra pin

OK NG

Chế độ chụp trắng đen

Thuật ngữ

Bù nền có flash

Tốc độ màn trập

Thông tin trên kính ngắm

Thông tin trên màn hình LCD 

Độ nhạy sáng ISO

Vòng tròn đo 
điểm sáng

Hiển thị điểm lấy nét <•>

Xác định lấy nét

Khẩu độ

Chụp liên tục tối đa

Khóa AE

Flash sẵn sàng

Thanh điều chỉnh mức nền

Phím chọn chế độ lấy nét

Phím
nhấn chụp

Phím điều chỉnh 
tốc độ ISO

Phím chọn chế độ chụpPhím tắt mở nguồn

Thao tác chụp

Picture Style
Chất lượng ảnh

Kiểm soát nhanh

Chế độ chụp liên tục

Số hình còn chụp

�  

�  

 
 
 
 
 
 
 
 

Các chế độ chụp cơ bản

Các chế độ cơ bản

Các chế độ tự chỉnh
�  

Vùng  Cơ bản

�  Xoay phím chọn chế độ chụp đến  P. 

Cho phép tự điều chỉnh theo ý người 
sử dụng.

Các chế độ tự chỉnh

P: Program AE

�  Xoay phím chọn đến         .    
�  

�  
�  

�  Xoay phím chọn đến         .
�  

�  

�  

Tv: Tốc độ màn trập - Ưu tiên AE

Av: Khẩu độ - Ưu tiên AE

Cr
ea

tiv

e Z
one 

�  Nhấn phím        .

�  Sử dụng phím         để chọn điểm
lấy nét AF.

�  Nhìn vào kính ngắm, xoay phím 
        cho đến khi điểm AF cần 
chọn sáng đỏ lên.

�  Nhấn phím         để chuyển đổi qua 
lại giữa điểm lấy nét trung tâm và 
điểm AF được chọn tự động.

�  Gạt phím chọn chế độ lấy nét sang 
chế độ          . 

�  Nhấn phím             .
�  Nhấn phím              để chọn một              

chế độ AF và nhấn phím        . 

 

�  Nhấn phím           . 
�  xoay phím         hoặc sử dụng phím

         để chọn một tốc độ ISO.

�  

ISO: ISO Speed

�  Nhấn phím
�  Sử dụng phím          để chọn một

chế độ chụp sau đó nhấn phím       .

�  

�  Nhấn phím         để lấy nét. 

�  Nhấn phím chụp để chụp.

�  Sử dụng bảng menu [       Live View function settings] để  
thay đổi cài đặt cho chế độ Live View.

Tuổi thọ pin khi mở màn hình LCD
      Nhiệt độ Không  Flash 50% Flash
   23°C / 73°F           khoảng 190 hình           Khoảng 170 hình

 Quay phim
�  Xoay phím chọn chế độ đến 

hình         .

�  Nhấn phím         để lấy nét. 

�  Nhấn phím         để bắt đầu  
quay phim. Nhấn lại phím
để ngừng quay.

�  Nhấn phím chụp để chụp hình
tĩnh.

    Phím
chọn Flash

Phím xoay 
điều chỉnh 
chính.

       Phím chọn 
điểm lấy nét AF

Phím khóa AE

Các điểm 
lấy nét

Máy tự động điều chỉnh các cài 
đặt cho phù hợp với chế độ chụp. 
Bạn chỉ cần nhấn phím chụp và máy 
sẽ thực hiện việc còn lại.

Nhấn phím        , sau đó sử dụng
phím        để chọn chức năng cần 
chỉnh. 
Xoay phím           để cài đặt. 

Nếu cần thiết, máy sẽ tự động bật đèn flash khi chụp ở điều kiện
thiếu sáng hoặc ngược sáng (trừ các chế độ                                  )

 Sử dụng Flash

Nhấn phím <       > để đèn flash
bật lên và chụp.

(Chỉ hiển thị khi chụp ở chế độ        )

 Tự động
 Creative Auto
 Chân dung
 Phong cảnh
 Cận cảnh
 Thể thao
 Chân dung ban đêm 
 Tắt flash

Máy tự động cài đặt tốc độ màn trập và khẩu độ tương tự như
ở chế độ chụp tự động         .

Tv
Xoay phím          để cài đặt tốc độ màn
trập, sau đó lấy nét chủ thể.
Máy tự động điều chỉnh khẩu độ.
Nếu thông số khẩu độ nhấp nháy, xoay  
phím          cho đến khi nó đứng yên.

Xoay phím          để cài đặt khẩu độ,
sau đó lấy nét chủ thể.
Máy tự động điều chỉnh tốc độ
màn trập.
Nếu thông số tốc độ màn trập nhấp
nháy, xoay phím          cho đến khi nó 

Av

đứng yên.

 Lấy nét điểm

ONE SHOT (One-Shot AF):
 Đối với chủ thể tĩnh
AI FOCUS (AI Focus AF):

Tự động chuyển chế độ lấy nét 
AI SERVO (AI Servo AF):

Đối với các chủ thể động

AF: Chế độ AF

AF

Máy tự động điều chỉnh tốc độ ISO
khi chọn ở chế độ “AUTO”. Trên 
màn hình sẽ hiển thị thông số ISO 
khi bạn nhấn nhẹ phím chụp.

Chụp 1 tấm

Chụp liên tục 

Chụp hẹn giờ: liên tục*

Chụp hẹn giờ 2 giây

* Chế độ          và          cho phép cài đặt 
ở tất cả các chế độ chụp.

 Drive Mode

ISO

Chụp hẹn giờ/ Remote điều 
khiển*

Nhấn phím          để hiển thị 
hình Live View.

 Chụp qua LCD


