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Hướng dẫn bắt đầu

• Tả i xuố ng hướ ng dẫ n sử  dụ ng phiên bả n điệ n tử  
(=  2).
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Tiếng Việt
• Trước khi sử dụng máy ảnh, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả 

phần “Cảnh báo an toàn” (= 5).
• Đọc hướng dẫn nà y sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách.
• Giữ  kỹ  hướ ng dẫ n để  có  thể  sử  dụ ng sau nà y.
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Hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử và 
phần mềm
Để tì m hiể u thêm thông tin về  má y ả nh, hã y tì m hướ ng dẫ n tí nh năng hiể n 
thị  trên má y ả nh hoặ c tham khảo hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử.

Bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử từ URL 
sau.

http://www.canon.com.vn/localizedmanual

• Sử dụng máy tính có kết nối Internet để truy cập URL trên.
• Cần trang bị phần mềm Adobe Reader để xem hướng dẫn sử dụng 

phiên bản điện tử.

Bạn có thể tải phần mềm từ URL sau.

http://www.canon.com/icpd/
• Truy cập trang dành cho quốc gia hoặc khu vực sở tại.
• Để tìm hiểu về hướng dẫn phương pháp tải và cài đặt phần mềm, tham 

khảo hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử đã tải về.
• Bạn cũng có thể hiển thị mã QR trên máy ảnh để truy cập trang web 

phần mềm. Để hiển thị mã QR, chọ n MENU > [ Thiết lập chức năng] > 
[URL phần mềm/hướng dẫn].
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Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý
• Trước tiên, chụp thử một số ảnh rồ i xem lại để đảm bảo ảnh được ghi 

chính xác. Lưu ý rằng Canon Inc., các công ty con và chi nhánh, cũng 
như các nhà phân phối của Canon Inc. không chịu trách nhiệm cho bất 
kỳ thiệt hại nào do hậu quả phát sinh từ bất kỳ trục trặc của máy ảnh hay 
phụ kiện, bao gồm cả thẻ nhớ, dẫn đến hình ảnh không ghi được hoặc 
máy không hiển thị được ảnh ghi.

• Việc chụp ảnh hay ghi phim không được phép (video và/hoặc âm thanh) 
cho người hoặc các tài liệu đã có bản quyền có thể xâm phạm đến 
quyền riêng tư của những người này và/hoặc có thể vi phạm các quyền 
pháp lý của người khác, bao gồm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. 
Lưu ý rằng ngay cả chụp ảnh hoặc ghi phim chỉ nhằm mục đích sử dụng 
cá nhân cũng có thể bị giới hạn.

• Bảo hành máy ảnh chỉ có giá trị tại khu vực mua hàng. Trong trường hợp 
máy ảnh gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua 
hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.

• Mặc dù màn hình được chế tạo trong các điều kiện sản xuất có độ chính 
xác cực kỳ cao và hơn 99,99% điểm ảnh đáp ứng được thông số kỹ 
thuật thiết kế, nhưng trong một số ít trường hợp, một số điểm ảnh có thể 
bị khiếm khuyết hoặc có thể xuất hiện dưới dạng chấm đỏ hoặc đen. Đây 
không phải do máy ảnh bị hỏng và không ảnh hưởng đến ảnh được ghi.

• Khi sử dụng trong thời gian dài, máy ảnh có thể nóng lên. Đây không 
phải do máy ảnh bị hỏng.
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 Cảnh báo an toàn
• Đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để thao tác sản phẩm một cách 

an toàn.
• Thực hiện theo hướng dẫn để tránh chấn thương cho người thao tác 

sản phẩm hoặc người khác.

 CẢNH BÁO Cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương nghiêm 
trọng hoặc tử vong.

• Cất giữ sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em.
Dây đeo cuốn quanh cổ người có thể dẫn đến ngạt thở.

• Chỉ sử dụng nguồn điện được chỉ định trong hướng dẫn này cho 
sản phẩm.

• Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.
• Không để sản phẩm chịu tác động hoặc rung lắc mạnh.
• Không chạm vào bấ t kỳ  phần bên trong lộ ra nà o của máy ảnh.
• Ngừng sử dụng sản phẩm nếu có các hiện tượng bất thường như 

phát ra khói hoặc có mùi lạ.
• Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha 

loãng sơn để vệ sinh sản phẩm.
• Không để cho sản phẩm bị ẩm. Không cắm vật thể lạ hoặc cho chất 

lỏng vào sản phẩm.
• Không sử dụng sản phẩm ở nơi có xăng dầu dễ cháy.
Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

• Thực hiện theo hướng dẫn sau đây để sử dụng pin bán sẵn trên thị 
trường hoặc pin đi kèm máy.
 - Chỉ sử dụng pin cho sản phẩm chỉ định.
 - Không làm nóng pin hoặc để pin tiếp xúc với lửa.
 - Không sạc pin bằng sạc không được cấp phép.
 - Không để đầu cực vào bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh ghim hoặc 
vật kim loại khác.
 - Không sử dụng pin rò rỉ.
 - Khi vứt bỏ pin, bọc cách ly đầu cực bằng băng dính hoặc các vật 
bọc khác.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.
Nếu pin rò rỉ và chất rò rỉ tiếp xúc với da hoặc quần áo, dùng nước để xối 
rửa thật sạch khu vực tiếp xúc. Nếu đã tiếp xúc với mắt, dùng nhiều nước 
để xối rửa thật sạch, rồi ngay lập tức gọi trợ giúp y tế.

• Thực hiện theo hướng dẫn sau khi sử dụng sạc pin hoặc bộ điều 
hợp AC.
 - Định kỳ dùng vải khô lau sạch bụi bám trên chân cắm và ổ điện.
 - Không dùng tay ướt cắm hoặc rút chân cắm.
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Cảnh báo an toàn

 - Không sử dụng sản phẩm nếu chân cắm không được cắm hoàn 
toàn vào ổ điện.
 - Không để chân cắm và đầu cực vào bụi bẩn hoặc tiếp xúc với đinh 
ghim hoặc vật kim loại khác.
 - Không chạm vào sạc pin hoặc bộ điều hợp AC đã kết nối ổ điện 
trong cơn bão sấm sét.
 - Không đặt vật nặng trên dây nguồn. Không làm hỏng, bẻ gãy hoặc 
sửa đổi dây nguồn.
 - Không dùng vải hoặc các vật khác bọc sản phẩm do sản phẩm 
vẫn còn nóng khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng.
 - Không để sản phẩm kết nối với nguồn điện trong khoảng thời gian dài.

Làm vậy có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

• Khi sử dụng, không để sản phẩm tiếp xúc với cùng một khu vực da 
trong khoảng thời gian dài.

Làm vậy có thể gây ra bỏng do tiếp xúc ở nhiệt độ thấp, bao gồm đỏ da, 
giộp da, ngay cả khi sản phẩm không quá nóng. Bạn nên dùng chân máy 
hoặc thiết bị tương tự khi sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao và đối 
với người chụp có vấn đề về tuần hoàn máu hoặc da ít nhạy cảm.

• Thực hiện theo các chỉ dẫn để tắt sản phẩm ở các nơi không 
được phép sử dụng.

Nếu không, hiệu ứng sóng điện từ của sản phẩm có thể làm cho thiết bị 
khác bị trục trặc và thậm chí gây ra tai nạn.

 THẬN TRỌNG Cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương.

• Không đánh sáng đèn fl ash gần sát mắt người.
Nếu không, fl ash có thể gây hại cho mắt.

• Dây đeo chỉ nhằm mục đích sử dụng cho thân người. Treo dây đeo 
với sản phẩm vào móc treo hoặc vật thể khác có thể làm hỏng sản 
phẩm. Ngoài ra, không được lắc sản phẩm hoặc để sản phẩm chịu 
tác động mạnh.

• Không ép lực mạnh vào ống kính hoặc để vật va đập vào ống kính.
Làm vậy có thể gây chấn thương hoặc làm hỏng sản phẩm.

• Đèn fl ash sẽ phát ra nhiệt độ cao khi đánh sáng. Không để ngón tay, 
bất cứ phần nào của thân người và vật thể khác gần thiết bị fl ash trong 
khi chụp ảnh.

Làm vậy có thể dẫn đến bỏng hoặc trục trặc cho thiết bị fl ash.

• Không để sản phẩm ở các nơi có nhiệt độ cực kỳ cao hoặc thấp.
Sản phẩm có thể trở nên cực kỳ nóng/lạnh và gây ra bỏng hoặc chấn 
thương khi chạm vào.
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Cảnh báo an toàn

• Nếu có bất kỳ phản ứng hoặc kích ứng bất thường nào về da xảy ra 
trong hoặc sau khi sử dụng sản phẩm này, không tiếp tục sử dụng và 
tiếp nhận tư vấn/chăm sóc y tế.

THẬN TRỌNG Cảnh báo có thể làm hỏng thiết bị.

• Không hướng máy ảnh về phía nguồn sáng chói, chẳng hạn như mặt 
trời vào ngày quang mây hoặc nguồn sáng chói nhân tạo.

Làm vậy có thể gây hỏng cảm biến của máy ảnh hoặc các bộ phận bên 
trong khác.

• Khi sử dụng máy ảnh trên bãi biển hoặc ở những nơi lộng gió, cẩn 
thận không để bụi hoặc cát rơi vào trong máy ảnh.

• Sử dụng tăm bông hoặc khăn vải lau sạch bụi bẩn hoặc các chất lạ 
khác bám trên đèn fl ash.

Nhiệt tỏa ra từ đèn fl ash có thể làm các chất lạ bốc khói hoặc gây trục trặc 
cho sản phẩm.

• Tháo và cất pin khi không sử dụng sản phẩm.
Hiện tượng rò rỉ pin có thể làm hỏng sản phẩm.

• Trước khi vứt bỏ pin, bọc đầu cực bằng băng dính hoặc vật cách 
điện khác.

Việc tiếp xúc với các vật kim loại khác có thể dẫn đến cháy hoặc nổ.

• Rút sạc khỏi sản phẩm khi không sử dụng. Không dùng vải bọc hoặc 
đặt các vật khác lên sạc pin khi sử dụng.

Cắm sạc pin vào ổ điện trong thời gian dài có thể khiến sạc quá nóng và 
biến dạng, dẫn đến cháy.

• Không để pin chuyên dụng ở gần vật nuôi.
Vật nuôi cắn pin có thể gây hiện tượng rò rỉ, quá nóng hoặc nổ, dẫn đến 
làm hỏng sản phẩm hoặc cháy.

• Nếu sản phẩm sử dụng nhiều pin, không dùng chung pin có lượng 
điện sạc khác nhau, không dùng chung pin cũ và pin mới. Không lắp 
pin với cực +/– đảo ngược.

Làm vậy có thể gây trục trặc cho sản phẩm.

• Khi đang trong quá trình đọc/ghi thẻ, không tắt máy ảnh, mở nắp thẻ 
nhớ/pin hay rung lắc hoặc vỗ máy ảnh.

Làm vậy có thể làm lỗi ảnh hay hỏng máy ảnh hoặc thẻ nhớ.

• Không cố lắp thẻ nhớ vào máy ảnh theo sai hướng.
Điều này có thể làm hỏng máy ảnh.
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Chuẩn bị sẵn sàng

Gắn dây đeo

1 Gắn dây đeo đi kèm vào 
lỗ  gắ n dây đeo.

(2)

(1)

  Bạn cũng có thể gắn dây đeo ở 
phía bên trái của máy ảnh.

Sạc pin

1 Lắ p pin và o sạ c.
(1)

(2)

2 Sạc pin.

 Màu sắc đè n
 - Đang sạc: Màu cam
 - Sạc đầy: Màu xanh lá cây

3 Tháo pin.

(2)

(1)
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Chuẩn bị sẵn sàng

Chuẩn bị thẻ nhớ
Sử dụng các thẻ nhớ sau (bán riêng), 
với dung lượng bất kỳ.
• Thẻ nhớ SD*1

• Thẻ nhớ SDHC*1*2

• Thẻ nhớ SDXC*1*2

*1 Các thẻ phù hợp với tiêu chuẩn SD. 
Tuy nhiên, không phải tất cả thẻ nhớ 
đều được xác nhận tương thích với 
máy ảnh.

*2 Cũng hỗ trợ thẻ nhớ UHS-I.

  Lắp/Tháo pin và thẻ nhớ

1 Mở nắp.

(2)

(1)

2 Lắp pin.

(2)

(1)

 Để thá o:
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Chuẩn bị sẵn sàng

3 Lắp thẻ nhớ.

(2)

(1)

 Để thá o:

4 Đóng nắp.

(1)

(2)

  Thiế t lậ p ngà y, giờ , mú i 
giờ  và  ngôn ngữ 

1 Bật máy ảnh.

2 Đặt múi giờ.

  Các nút /  hoặc nút xoay  
để chọn mú i giờ  → nút 

  Nút 
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Chuẩn bị sẵn sàng

  Các nút /  hoặc nút xoay  
để chọ n mú i giờ  → nút  → 
các nút /  hoặc nút xoay  để 
chọn [OK] → nút 

3 Đặ t ngày và giờ.

  Cá c nú t /  hoặc nút xoay  
để  chọ n ngà y hoặ c giờ  → nú t 

 → cá c nú t /  hoặc nút 
xoay  để  điề u chỉ nh → nú t 

  Chọ n [OK] → nút 

4 Đặt ngôn ngữ hiển thị.

  Cá c nú t /  để  chọ n [Ngôn 
ngữ ] → nú t 

  Cá c nú t / / /  để  chọ n ngôn 
ngữ  → nú t 
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Thử máy ảnh

  Chụp/quay

1 Bật máy ảnh.

  Nhấn lại nút nguồn để tắt máy 
ảnh.

2 Vào chế độ .

3 Zoom gần hoặc xa nếu 
cần.

  Di chuyển cần gạt zoom khi 
nhìn vào màn hình.

 Khi sử dụng fl ash:

4 Lấ y né t (nhấ n nửa 
chừng).

 Máy ảnh phát ra tiếng bíp sau 
khi lấy nét.
  Điểm AF sẽ hiển thị xung quanh 
vị trí được lấy nét.

5 Chụ p (nhấ n hoà n toà n).
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Thử máy ảnh

 Khi quay phim:

  [ REC] sẽ  hiể n thị  trong khi 
quay.
  Để ngừng quay, nhấn lại nút 
phim.

  Xem

1 Nhấn nút .

2 Chọn ảnh.

  Phim được gắn biểu tượng 
[ ].

 Khi xem phim:

  Nú t  (hai lầ n)
  Nhấn các nút /  để điều 
chỉnh âm lượng.
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Thử máy ảnh

Lưu ảnh trên má y ả nh 
vào smartphone
Có  thể  lưu ả nh trên má y ả nh và o 
smartphone đã  bậ t Bluetooth được 
kế t nố i qua Wi-Fi.
• Tải xuống và cài đặt Camera 

Connect trên smartphone từ App 
Store/Google Play.

• Sử  dụ ng phiên bả n mớ i nhấ t củ a 
smartphone OS.

• Kí ch hoạ t Bluetooth và  Wi-Fi trên 
smartphone. Lưu ý rằng không 
thể ghép đôi với máy ảnh từ 
màn hình thiết lập Bluetooth của 
smartphone.

1  [Kết nối Wi-Fi/
Bluetooth]

2 [  Kết nối với điện thoại]

3 [Thêm thiết bị để kết nối]

4 Chọn mục.

  Nếu đã cài đặt Camera Connect, 
chọn [Không hiển thị].
  Nếu chưa cài đặt Camera 
Connect, chọn [Android] hoặc 
[iOS], quét mã QR đã hiển thị 
bằng smartphone để  truy cập 
Google Play hoặc App Store và 
cài đặt Camera Connect.
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Thử máy ảnh

5 [Ghép đôi qua Bluetooth]

6 Khởi động Camera 
Connect.

7 Chọn máy ảnh để ghép 
đôi.

 Đối với Android
  Chạm vào tên của máy ảnh.

 Đối với iOS
  Chạm vào tên của máy ảnh → 
[Pair]

8 Trên má y ả nh, chọ n [OK].

  Quá trình ghép đôi đã hoàn 
tất, máy ảnh sẽ  kết nối với 
smartphone qua Bluetooth.

9 Trong Camera Connect, 
chạm vào [Images on 
camera].

  Tự  độ ng thiế t lậ p kế t nố i Wi-Fi.
  Trong iOS, chọ n [Join] khi thông 
bá o hiể n thị  để  xá c nhậ n kế t nố i 
má y ả nh.
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Thử máy ảnh

10 Xá c nhậ n rằ ng cá c thiế t 
bị  đã đượ c kế t nố i qua 
Wi-Fi.
  Ả nh trên máy ảnh được liệt kê 
trên smartphone.
  Thông báo [Wi-Fi bật] sẽ hiển 
thị trên máy ảnh.

11 Lưu ảnh trên máy ảnh 
và o smartphone.

  Chọ n ảnh trên máy ảnh đã liệt 
kê rồ i lưu và o smartphone.

12 Ngắt kết nối.

  Ngắt kết nối bằng cách nhấn 
nút  và chọn [Ng k/n,thoát] 
hoặc chạm vào [ ] trên màn 
hình Camera Connect.
  Để kết nối lại, khởi động Camera 
Connect, rồi chạm vào [Images 
on camera].

• Tắ t má y ả nh sẽ  ngắt kết nối 
Wi-Fi.
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 Tên bộ phận

Mặt trước

(1)

(3)

(4)

(2)

(8) (12) (13)(5) (11)(7)(6) (10)(9) (2)

(16)(15)(14)

(1) Cần gạt zoom
 Chụp:    (gó c rộ ng) / 

 (chụp xa)
 Xem lại:    (danh mục) / 

 (phóng to)
(2) Lỗ gắn dây đeo
(3) Đèn
(4) Ống kính
(5) Nút xoay bù trừ phơi sáng

: Vị trí gán nút xoay/vòng
(6) Nút xoay chế độ
(7) Nút chụp

(8) Nút nguồn
(9) Micro (stereo)
(10) Đèn fl ash
(11) Vòng điều khiển (vòng )
(12) Cần gạt  (bật fl ash)
(13) Cổng IN của micro gắn ngoài
(14) Số  sê-ri
(15) Hốc gắn chân máy
(16) Nắp thẻ nhớ/pin

EC808_GS_VI.indd   17 2019/5/16   11:39:49



18

Tên bộ phận

Mặt sau

(8)

(10)
(11)
(12)

(7)

(15) (14)

(1) (3)(2) (4) (5) (6)

(13)

(9)

(16)

(1) Mà n hì nh
 Mở lên trên khoảng 180° và gập 

xuống dưới khoảng 45°.
(2) Loa
(3) Cổng DIGITAL
(4) Cổng HDMITM

(5) Nú t  (Wi-Fi)
(6) Nút xoay điều khiển (nút xoay )
(7) Nút  (Khóa phơi sáng)
(8) Nú t phim
 Cũng có thể quay phim ở cá c chế độ 

khác ngoài chế độ phim.

(9) Nút  (Kiểu chụp)] / [  (Xóa từng 
ảnh) /  lên

(10) Nú t  (Điề u khiể n nhanh)
 Hiể n thị  màn hình điều khiển nhanh. 

Cũ ng đượ c dù ng để  xá c nhậ n thiế t 
lậ p đã  chọ n.

(11) Nú t  (Flash) /  sang phải
(12) Nút  /  xuống
(13) Đèn báo
(14) Nú t 
 Đượ c dù ng để  hiể n thị  mà n hì nh 

menu.
(15) Nút  (Xem lại)
(16) Nút  (Cận cảnh) /  (Lấy nét tay) / 

 sang trái
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Thiế t lậ p chế  độ  chụ p/quay
Sử dụng nút xoay chế độ để truy cập từng chế độ chụp/quay.

(5) (10)

(9)

(6)

(7)

(8)
(4)

(3)

(1)

(2)

(1) Chế  độ  Tv  
Thiết lập tố c độ  mà n trậ p trướ c 
khi chụ p. Thiết lập bằng vòng 

. Máy ảnh tự động điều chỉnh 
giá trị khẩu độ phù hợp với tốc 
độ màn trập.

(2) Chế  độ  P 
Tự động điều chỉnh tốc độ 
màn trập và giá trị khẩu độ để 
phù hợp với độ sáng của chủ 
thể. Đặt nhiều thiết lập tự do 
trước khi chụp.

(3) Chế  độ  tự  độ ng 
Chụp hoà n toà n tự động với 
thiết lập do máy ảnh xác định.

(4) Chế  độ  tự  độ ng kép 
Tự  độ ng ghi mộ t clip phim của 
cả nh trướ c mỗ i lầ n chụ p.

(5) Chế  độ  cả nh đặ c biệ t 
Chụ p bằ ng thiế t lậ p cho cả nh 
đặ c biệ t.

(6) Chế  độ  Av 
Thiết lập giá trị khẩu độ trước 
khi chụp. Thiết lập bằng vòng 

. Máy ảnh tự động điều chỉnh 
tốc độ màn trập phù hợp với 
giá trị khẩu độ.

(7) Chế độ M 
Thiết lập tốc độ màn trập và 
giá trị khẩu độ trước khi chụp 
để đạt được phơi sáng mong 
muốn. Xoay nút xoay  để 
thiết lập tốc độ màn trập và 
xoay vòng  để thiết lập giá trị 
khẩu độ .

(8) Chế  độ  C 
Lưu các chế độ chụp thường 
dùng và thiết lập chức năng đã 
định cấu hình để sử dụng lại.

(9) Chế  độ  phim 
Ghi nhiề u phim khá c nhau.

(10) Chế  độ  bộ  lọ c sá ng tạ o 
Thêm nhiều hiệu ứng khác 
nhau vào ảnh khi chụp.
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Màn hình chế độ chụp/quay
(1) Chế độ chụp/quay / Biểu tượng cảnh
(2) Số ảnh có thể ghi
(3) Số ảnh chụp liên tục tối đa
(4) Thời lượng quay phim khả  dụ ng
(5) Mức pin

Thiết lập menu
Sử dụng mà n hì nh menu để  đị nh cấ u hì nh cá c tí nh năng má y ả nh khá c 
nhau. Để truy cậ p màn hình menu, nhấn nút . Các mục thiế t lậ p 
được tổ  chứ c thà nh năm nhó m chí nh và  nhiề u tab cho mỗ i nhó m.
Bạn cũng có thể định cấu hình cá c mụ c thiết lập sau trên mà n hì nh menu. 
Các mục có thể thiết lập khác nhau tù y theo chế độ chụp.

 Thiết lập chụp
• Chế độ chụp
• Ch.lượng ảnh
• Tỷ lệ khung ảnh
• Xem lại ảnh
• Thiết lập fl ash
• Kiểu chụp
• ChđộchụpRAWl.tiếp
• Nhãn Ngày 
• Bù phơi sáng/AEB
• Thiết lập tốc độ 

ISO
• Thiết lập tốc độ 

ISO
• Tối ưu hóa ánh sáng 

tự động
• Ưu tiên vùng sáng
• Bộ lọc ND
• Chế độ đo
• Hẹn giờ đo
• Mô phỏng p.sáng
• Cân bằng trắng

• Cân bằng trắng tùy 
chọn

• Chuyển WB/Đa ảnh
• Hiển thị thông tin 

HDMI
• Kiểu ảnh
• Giảm nhiễu ở tốc độ 

ISO cao
• Giữ dữ liệu T.giúp 

sáng tạo
• Chạm để chụp
• Chế độ màn trập
• Thao tác lấy nét
• Phương pháp AF
• Lấy nét liên tục
• Đánh đèn hỗ trợ AF
• Lấy nét nhiều lần
• AF+MF
• Th/lập báo nét khi lấy 

nét tay
• Nét tay an toàn

• Zoom điểm MF
• Thiết lập IS
•  T.độg c.bằg
• Zoom kỹ thuật số
• Loại Digest
• Chlượng quay phim
• Hẹn giờ phim
• Ghi âm
• Movie Servo AF
•  Chụp chậm 

t.động
• T.lập Time-Lapse 

trời sao
• Sao nổi bật
• Thiết lập chân dung 

sao
• Điều chỉnh màu
• Quay video ngắn
• Phimtime-lapse
• Điều khiển từ xa

(1) (2)(3) (4) (5)
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Thiết lập menu

 Thiết lập xem lạ i
• Khóa ảnh
• Xoay ảnh tĩnh
• Th.đổi thg.tin 

xoayphim
• Xóa ảnh
• Lệnh in
• Lập sách ảnh
• Bộ lọc sáng tạo

• Xử lý ảnh RAW
• Trợ giúp sáng tạo
• Xử lý RAW Điều 

khiển nhanh
• Hiệu chỉnh mắt đỏ
• Tạo album
• Cắt ảnh
• Thay đổi cỡ ảnh

• Xếp loại
• Trình chiếu
• Đặ t điều kiện tì m ả nh
• Nhảy ảnh với 
• Hiển thị thông tin 

phát lại
• Xem từ lần xem cuối

 Th.lập ko dây
• Kết nối Wi-Fi/

Bluetooth
• Thiết lập Wi-Fi

• Th.lập Bluetooth
• Tên máy

• Thiết lập GPS
• Xóa thiết lập không 

dây

 Thiết lập chứ c năng
• Chọn thư mục
• Số TT tập tin
• Xoay ảnh
• Thêmthg.tinxoay 
• Định dạng thẻ nhớ
• Ảnh khởi động
• Chế độ tiết kiệm
• Tiết kiệm pin
• Độ sáng hiển thị
• Màn hình đêm
• Ngày/Giờ/Vùng

• Ngôn ngữ
• Thu ống kính
• Hệ thống video
• Điều khiển chạm
• Tiếng bíp
• Âm lượ ng
• Độ phân giải HDMI
• Đầu ra HDMI HDR
• H.thị t.tin chụp
• Hiển thị ngược
• Đơn vị

• Hướng dẫn t/năng
• Chức năng tùy chỉnh 

(C.Fn)
• Chế độ chụp 

tùychỉnh (c.độ C)
• Đặt lại máy ảnh
• Thông tin bản quyền
• URL phần mềm/

hướng dẫn
• Hiện Logo Chứng 

Nhận
• Firmware

Menu riêng 
• Thêm thẻ Menu riêng • Xóa tất cả thẻ Menu 

riêng
• Xóa tất cả các mục
• Hiển thị menu
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Tí nh năng khả  dụ ng trên màn hình điều 
khiển nhanh
Nhấn nút  trên mà n hì nh chụ p hoặ c xem lạ i để truy cập màn hình điề u 
khiể n nhanh, nơi bạ n có  thể  điề u chỉ nh thiế t lậ p. Chọn mục thiết lập bên 
phả i hoặ c trá i để  hiể n thị  cá c tù y chọ n thiế t lậ p cho mụ c ở  phí a dướ i.

  (1) Mục thiết lập
  (2) Tùy chọn thiết lập

Các thiết lập sau khả dụng trong chế độ . Các mục và  tù y chọ n có thể 
thiết lập khác nhau tù y theo chế độ chụ p.

Phương pháp AF Chọ n chế độ lấy nét tự động (AF) cho cả nh bạ n 
chụ p.

Thao tác lấy nét Chọ n [ ] để  giữ  lấ y né t chủ  thể  trong khi bạn 
nhấn nửa chừng nút chụp.

Chế độ đo Chọn cách đo độ  sá ng.

Ch.lượng ảnh Chọn kích cỡ (số điểm ảnh) và kiểu nén (chất 
lượng) của ảnh chụp.

Cỡ quay phim Chọn cỡ quay và tố c độ  khung hì nh cho phim.

Bộ lọc ND Giảm cường độ ánh sáng để đạt được độ sáng 
thích hợp.

Tốc độ ISO Chọ n tốc độ ISO.

Cân bằng trắng Chụp với mà u tự  nhiên dướ i cá c loạ i á nh sá ng 
cụ  thể .

Kiểu ảnh Chọn thiết lập màu thể hiện tốt cảnh hoặc chủ thể.

Tối ưu hóa ánh sáng 
tự động

Chọn mức hiệu chỉnh tự  độ ng cho độ sáng và  độ  
tương phả n.

Bộ lọc sáng tạo Thêm nhiều hiệu ứng khác nhau vào ảnh khi chụp.

• Biể u tượ ng [ ] biể u thị  cá c thiế t lậ p nâng cao có thể đượ c đị nh cấ u 
hì nh bằng cách nhấn nút .

(1) (1)

(2)
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 Những điều cần chú ý về tính năng không 
dây

 ● Số model là PC2366 (bao gồm model WM601 của mô-đun không dây).
 ● Các quốc gia và khu vực cho phép sử dụng chức năng không dây

 - Mộ t số  quố c gia và  khu vự c hạ n chế  sử  dụ ng chức năng không dây 
và  việ c sử  dụ ng bấ t hợ p phá p có  thể  bị  phạ t theo quy đị nh củ a quố c 
gia hoặ c đị a phương.
Để  trá nh vi phạ m luậ t về  chức năng không dây, truy cậ p trang web 
củ a Canon để  xem cá c khu vự c đượ c phé p sử  dụ ng.
Lưu ý rằng Canon không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát 
sinh do sử dụng chức năng không dây tại các quốc gia và khu vực 
khác.

 ● Những hành vi sau có thể bị phạt:
 - Thay đổi hoặc điều chỉnh sản phẩm
 - Tháo nhãn chứng nhận khỏi sản phẩm

 ● Không sử  dụ ng chứ c năng không dây củ a sản phẩm nà y gầ n thiế t bị  y 
tế  hoặ c thiế t bị  điệ n tử  khá c.
Sử  dụ ng chứ c năng không dây gầ n thiế t bị  y tế  hoặ c thiế t bị  điệ n tử  
khá c sẽ  là m ả nh hưở ng đế n hoạ t độ ng củ a cá c thiế t bị  đó .

THẬN TRỌNG
CÓ NGUY CƠ CHÁY NỔ NẾU THAY PIN BẰNG LOẠI PIN KHÔNG ĐÚNG.
VỨT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG-
LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.
NGUY HIỂM-ĐỂ GIẢM NGUY CƠ CHÁY 
NỔ HOẶC ĐIỆN GIẬT, CẨN THẬN 
TUÂN THEO CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.
Nếu hình dạng phích cắm không vừa với ổ điện, sử dụng bộ chuyển đổi
phích cắm đính kèm có cấu hình phù hợp cho ổ điện.
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Bạn nên sử dụng kết hợp với các phụ kiện chính hãng của Canon.

Bạn nên sử dụng cáp USB được xác định là phụ kiện chính hãng của 
Canon.
Sử  dụ ng cá p HDMI bá n sẵ n trên thị  trườ ng (đầ u nố i ở  mặ t bên củ a má y 
ả nh là  loạ i D).
Nên sử  dụ ng cá p không dà i hơn 2,5m.

Bạn có thể xem một số logo của các tiêu chuẩn kỹ thuật mà máy ảnh đã đạt được 
trên màn hình bằng cách chọn MENU ► tab [ ] ► [Hiện Logo Chứng Nhận].

EC808_GS_VI.indd   24 2019/5/16   11:39:51



25

Thương hiệu và giấy phép
• Microsoft và Windows là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã 
đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

• Macintosh và Mac OS là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa 
Kỳ và các quốc gia khác.

• App Store, iPhone và iPad là thương hiệu của Apple Inc.
• Logo SDXC là thương hiệu của SD-3C, LLC.
• HDMI, logo HDMI và High-Defi nition Multimedia Interface là thương hiệu 

thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ và  Wi-Fi Protected Setup™ là 

thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
• Nhãn hiệu Bluetooth® cùng logo là các thương hiệu đã đăng ký thuộc sở 

hữu của Bluetooth SIG, Inc., và Canon Inc. được cấp phép để sử dụng 
tất cả các thương hiệu này. Thương hiệu và tên thương hiệu khác đều 
thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

• Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
• Thiết bị này kết hợp với công nghệ exFAT được Microsoft cấp phép.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard 

and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding 
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and 
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the 
AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted 
or implied for any other use for MPEG-4 standard. 
Sản phẩm này được cấp phép theo bằng sáng chế AT&T đối với tiêu 
chuẩn MPEG-4 và có thể được sử dụng để mã hóa video tương thích 
MPEG-4 và/hoặc giải mã video tương thích MPEG-4 được mã hóa chỉ 
(1) nhằm mục đích cá nhân và phi thương mại hoặc (2) bởi nhà cung 
cấp video được cấp phép theo bằng sáng chế AT&T để cung cấp video 
tương thích MPEG-4. Không giấy phép nào được cấp hay ngụ ý cho bất 
kỳ việc sử dụng nào khác với tiêu chuẩn MPEG-4.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm
• Nghiêm cấm in lại, truyền bá hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào của hướng 

dẫn này trong hệ thống truy lục mà không được sự cho phép của Canon.
• Tất cả số liệu đều dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon.
• Các thông tin như thông số kỹ thuật hoặc kiểu dáng của máy ảnh có thể 

thay đổi mà không thông báo.
• Hình minh họa và ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này có thể khác 
đôi chút so với thiết bị thực tế.

• Canon sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất do sử dụng sản 
phẩm tại bất kể mục nào ở trên.
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Hướng dẫn bắt đầu

• Tả i xuố ng hướ ng dẫ n sử  dụ ng phiên bả n điệ n tử  
(=  2).

Tiếng Việt
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