Üzembe helyezési útmutató
DSLR-A390

Előkészületek

Fényképezés

Az akkumulátor

Az objektív

A memóriakártya

Dátum/idő beállítása

1

1

1

1

Az akkumulátort addig töltse, amíg a
CHARGE jelző ki nem alszik.
Egyesült államokbeli és kanadai
vásárlók esetében

Vegye le a vázsapkát a
fényképezőgépről, és a hátsó sapkát az
objektív hátuljáról.

Nyissa fel a memóriakártya-fedelet.

Kapcsolja be a fényképezőgépet.

Lejátszás

1 Állítsa az üzemmód tárcsát
AUTO-ra.

Nyomja meg a

gombot.

 Ellenőrizze, hogy a LIVE VIEW/OVF

kapcsoló állása „LIVE VIEW“.

LIVE VIEW/OVF kapcsoló
CHARGE jelző
2
 Ügyeljen, hogy az optika belső részeit

ne érintse.
 Amennyiben a készülékbe por kerül,

Az Egyesült Államok és Kanada
területén kívüli vásárlók esetében

CHARGE jelző
Helyezze az akkumulátort a
fényképezőgépbe.

2

Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az
illesztőjelek egy vonalba essenek,
ahogyan az ábrán látható.

2

Az objektívet alulról tartsa.

Címkés oldal („Memory Stick PRO
Duo”)

kapcsolja ki a fényképezőgépet.
 A használható memóriakártyák listáját

megtalálja a Használati útmutatóban.

objektívsapkát.

Az előző vagy a következő kép lejátszásához
nyomja meg a vezérlőgomb / részét.
Visszatérés a felvétel üzemmódba

Egy kép törléséhez
gombot.

3 Fókuszáláshoz félig nyomja le
az exponáló gombot.

 A memóriakártya behelyezése előtt

 Fordítsa az objektívet kattanásig.
 Fényképezéskor vegye le az

Vezérlőgomb

Nyomja meg a

 Az exponáló gomb félig lenyomásával és

nyomva tartásával az autofókusz
aktiválódik.

Érintkezős oldal

Határozottan, teljesen helyezze be az
akkumulátort, miközben az
akkumulátor végével nyomja a lezáró
kart.

Fogja meg a
fényképezőgép markolatát.

Állítsa be a dátumot/időt.

Érintkezős oldal

úgy az megjelenhet az elkészült
fényképeken is. Soha ne hagyja a
fényképezőgépet vagy az objektívet
lencsevédő sapka nélkül.
Amennyiben objektívet cserél, azt
tegye gyorsan, portól védett helyen.

Tápkábel

2

Helyezze be a memóriakártyát, és állítsa
a memóriakártya-kapcsolót a használni
kívánt memóriakártya-típusra.
Címkés oldal (SD-memóriakártya)

2 Ellenőrizze a tárgyat az LCD
képernyőn.

4 Fénykép készítéséhez
teljesen nyomja le az
exponáló gombot.

Tükörreflexes fényképezőgépe minden funkciójának
kihasználása érdekében olvassa el a „Használati útmutatót”.

