Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh Nikon D780
Kiểm Tra Trước Khi Chụp Ảnh
❑ Cẩn thận di chuyển chân đế và máy ảnh đi kèm đến vị trí lý tưởng để
chụp.
❑ Điều chỉnh chiều cao của chân đế máy ảnh.
❑ Kiểm tra xem đèn đã được thiết lập và bật lên chưa.
❑ Kiểm tra để đảm bảo rằng nắp ống kính đã được tháo ra khỏi mặt
trước của máy ảnh.
❑ Kiểm tra để đảm bảo rằng mặt số tròn phía trước đã được chuyển
sang vị trí “bật”. (nằm trên cùng, bên phải của máy ảnh)
❑ Kiểm tra mức pin trên màn hình để đảm bảo máy ảnh đã được sạc.
❑ Kiểm tra xem mặt đồng hồ tròn ở giữa (nằm ở trên cùng, bên trái của
máy ảnh có được đặt ở chế độ “tự động” hay không. Chế độ này
được khuyến nghị, nhưng đối với các chế độ chụp khác, hãy nhấn
nút tròn ở giữa mặt đồng hồ trong khi chuyển sang cài đặt mong
muốn.
Chụp Ảnh Bằng Kính Ngắm
❑ Giữ báng cầm ở tay phải và ôm lấy thân máy hoặc ống kính bằng tay
trái, định khung chủ thể ảnh của bạn trong khung ngắm.
❑ Định vị chủ thể ảnh trong dấu ngoặc vùng AF.
❑ Nhấn nửa chừng nút nhả cửa trập để cho rõ nét. (nằm ở giữa mặt số
phía trước hình tròn bật/tắt.) Khi chủ thể ảnh đã ổn định, một vòng
tròn màu đen sẽ xuất hiện trên màn hình.
❑ Nhấn nhẹ nút nhả cửa trập hết phần còn lại để chụp ảnh.
❑ Để xem ảnh đã chụp, nhấn nút “play”. (nằm ở bên trái của nút “thùng
rác”) Bạn có thể cuộn qua các bức ảnh bằng cách chuyển đổi các
mũi tên hướng sang trái và phải. Để xóa ảnh, hãy nhấn vào nút có
biểu tượng thùng rác.
Chụp Ảnh bằng Liveview
❑ Để hiển thị chủ thể ảnh trên màn hình, xoay núm tròn Liveview “Lv”
sang bên phải sao cho chấm tương ứng thẳng hàng với biểu tượng
máy ảnh. Nhấn nút “Lv” ở giữa mặt số.

❑ Lặp lại các bước trên để chụp ảnh.
❑ Nhấn nút “Lv” ở giữa mặt số để thoát Liveview.
Quay Phim với Liveview
❑ Để hiển thị chủ thể phim trên màn hình, xoay núm tròn Liveview “Lv”
sang trái sao cho dấu chấm tương ứng thẳng hàng với biểu tượng
phim. Nhấn nút “Lv” ở giữa mặt số.
❑ Nhấn nút quay phim (nằm ở dưới cùng bên trái của nút xoay mặt
trước hình tròn bật/ tắt) để bắt đầu quay.
❑ Có thể chụp ảnh trong khi quay phim bằng cách nhấn hết cỡ nút nhả
cửa trập.
❑ Nhấn lại nút quay phim để kết thúc ghi hình.
❑ Nhấn nút “Lv” ở giữa mặt số để thoát Liveview.
❑ Để xem phim đã quay, nhấn nút “play”. (nằm ở bên trái của nút
“thùng rác”) Bạn có thể cuộn qua các bộ phim bằng cách chuyển đổi
các mũi tên hướng sang trái và phải. Nhấn OK để bắt đầu phát lại.
Để xóa phim, hãy nhấn nút có biểu tượng thùng rác.

