
Nikon D780 አጫጭር መመሪያዎች 

 

የፎቶግራፍ ቅድመ-ፍተሻ 

❑ የካሜራ ማቆሚያውን እና የተያያዘውን ካሜራ ለቀረፃ ወደ ሚመችበት ቦታ በጥንቃቄ 
መውስድ ፡፡ 

❑ የካሜራ ማቆሚያውን ቁመት ማስተካከል። 

❑ መብራቱ እንደተስተካከለና እንደበራ ማረጋገጥ ፡፡ 

❑ የሌንስ መሸፋኛው ከካሜራ ፊት ለፊት መወገዱን ማረጋገጥ ፡፡ 

❑ ፊት ለፈት ያለው ክብ ቁልፍ/ዲያል ወደ “መብራት/on” ቦታ መዞሩን ማረጋገጥ። 
(በካሜራው አናት በስተ ቀኝ በኩል ይገኛል) 

❑ ካሜራው ቻርጅ እንደሆነ ለማወቅ ስክሪኑ ላይ ያለውን የባትሪ መጠን ማየት። 

❑ የክቡን መሃከለኛ ቁልፍ/ዲያል (በካሜራው አናት በስተ ግራ በኩል ይገኛል) ወደ 
“ራስ-ሰር/auto” ሞድ መሆኑን ማረጋገጥ። ይህ ሞድ የሚመከር ነው፣ ነገር ግን 
ለሌሎች የቀረፃ የሞድ አይነቶች ወደ ተፈለገው መቼት በሚያዞሩበት ጊዜ 
በቁልፉ/ዲያል መካከል ያለውን ክብ ቁልፍ/በተን ይጫኑ ፡፡  

ፎቶዎችን በእይታ ማሳያ(Viewfinder) ማንሳት 

❑ በቀኝ እጅዎ የእጅ መያዣውን ይዘው የካሜራውን አካል ወይም ሌንስ በግራዎ እየሳቡ 
የሚቀርፁትን ነገር በእይታ ማሳያው ውስጥ ማስገባት ፡፡ 

❑ የሚቀረፀውን ነገር በ AF-area ቅንፎች ውስጥ ማስገባት ፡፡ 

❑ ለማተኮር/ፎከስ ለማድረግ በግማሽ መንገድ ላይ እያሉ የቀረፃ-ማስጀመሪያ ቁልፍን 
መጫን። (ፊት ለፊት ባለው ክብ የአብራ / አጥፋ ቁልፍ/ዲያል መሃል ላይ ይገኛል ፡፡) 
የሚቀረፀው ነገር ከተረጋጋ በኋላ፣ በስክሪኑ ላይ ጥቁር ክብ ይታያል ፡፡  

❑ ፎቶግራፍ ለማንሳት የቀረፃ-ማስጀመሪያውን ቁልፍ ቀሪ መንገድ እስከ መጨረሻ 
በቀስታ መጫን። 

❑ የተነሱትን ፎቶዎች ለመመልከት የ “አጫውት/play” ቁልፍን መጫን ፡፡ (ከ 
“የማስወገጃ/trashcan” ቁልፍ በስተግራ በኩል ይገኛል) የአቅጣጫ ቀስቶችን ወደ ግራ 
እና ወደ ቀኝ በማድረግ ፎቶዎቹን እየቀያየሩ ማየት ይችላሉ። ፎቶዎችን ለማጥፋት 
የቆሻሻ መጣያ(trashcan) ምስል የያዘውን ቁልፍ መጫን። 

ፎቶዎችን በቀጥታ እይታ(Liveview) ማንሳት 



❑ የሚቀረፀውን ነገር(subject) በስክሪን ላይ ለማሳየት የቀጥታ ዕይታውን “Lv” ክብ 
ማዞሪያ ወደ ቀኝ በማዞር ተጓዳኙ ነጥብ ከካሜራው ምስል ጋር እንዲዛመድ ያድርጉ ፡፡ 
በቁልፉ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ ፡፡ 

❑ ፎቶ ለማንሳት ከላይ ያሉትን እርምጃዎች ይድገሙ። 

❑ ከቀጥታ እይታ(Liveview) ለመውጣት በቁልፉ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን 
ቁልፍ ይጫኑ፡፡ 

ፊልሞችን በቀጥታ እይታ(Liveview) መቅረጽ 

❑ የሚቀረፀውን የፊልሙን ነገር(subject) በስክሪን ላይ ለማሳየት የቀጥታ ዕይታውን 
“Lv” ክብ ማዞሪያ ወደ ግራ በማዞር ተጓዳኝ ነጥቡ ከፊልም ምስል ጋር እንዲዛመድ 
ያድርጉ፡፡ በቁልፉ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ ፡፡ 

❑ ቀረጻውን ለመጀመር የፊልም-ሪኮርድ ቁልፍን (ፊት ለፊት ካለው ክብ የአብራ / አጥፋ 
ቁልፍ በታችኛው ግራኝ በኩል ይገኛል) ይጫኑ ፡፡ 

❑ ፊልም እየተቀረጸ እያለ የቀረፃ-ማስጀመሪያውን ቁልፍ እስከታች በመጫን ፎቶግራፍ 
ማንሳት ይቻላል ፡፡ 

❑ ቀረጻውን ለማቆም እንደገና የፊልም-ሪኮርድ ቁልፍን ይጫኑ ፡፡ 

❑ ከቀጥታ እይታ(Liveview) ለመውጣት በቁልፉ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን 
ቁልፍ ይጫኑ፡፡ 

❑ የተቀረጹትን ፊልሞች ለመመልከት የ “አጫውት/play” ቁልፍን ይጫኑ ፡፡ 
(ከ“ትራሽካን/trashcan” ቁልፍ በስተግራ በኩል ይገኛል) የአቅጣጫ ቀስቶችን ወደ 
ግራ እና ወደ ቀኝ በማድረግ ፊልሞቹን እየቀያየሩ ማየት ይችላሉ።፡፡ ፊልሙን መልሶ 
ለማጫወት እሺ(OK) የሚለውን ይጫኑ። ፊልሞችን ለማጥፋት የቆሻሻ 
መጣያ(trashcan) ምስል የያዘውን ቁልፍ መጫን። 

  


