Petunjuk Singkat Penggunaan Camera
DSLR Canon 40D

Seringkali pengguna Kamera Digital (terutama pemula) kebingungan cara
menggunakan fitur yang begitu banyak di kameranya digitalnya. Maka bersama
ini saya membagikan pengetahuan tentang Petunjuk Singkat Pemakaian Canon
EOS 40D. Kenapa harus kamera Canon 40D? karena kebetulan saya hanya
punya kamera ini hehe…. Semoga bermanfaat!
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Isi yang terdapat pada kemasan kamera yang baru dibeli:

Jika beli Dengan Lensa:

Jika beli Tanpa Lensa:

17-85mm / 18-55mm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kamera Unit
Kabel USB
Kabel Video
Baterai PAck BP-511A
Charger Baterai
Tapi Pengaman Kamera
CD Rom
Buku Manual
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1. Mempersiapkan Kamera
A.

Cara Mengisi Baterai
-

Melepas Pelindung Baterai.
Ketika melepas baterai dari kamera, pastikan untuk memasang kembali pelindung baterai agar
terhindar dari arus pendek.

-

Letakkan baterai pada charger.

-

Hubungkan kabel listrik pada charger baterai untuk pengisian.
Biarkan sampai lampu indikator berwarna merah pada charger berhenti berkedip.
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B.

Cara Memasang Baterai
-

C.

D.

Geser penutup baterai dan buka penutup tersebut kemudian masukkan baterai sesuai dengan arah
panah.

Cara Memasang Lensa
-

Ketika memasang Lensa seri EF-S, pastikan tanda titik putih pada lensa dipasang sesuai dengan
titik putih yang ada pada kamera.

-

Untuk type lensa EF sesuaikan dengan tanda titik merah.

Memasang Kartu Memori
-

Masukkan Kartu Memori (CF Card) dan kemudian tutup kembali.
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2. Pengambilan Gambar
A.

Putar tombol ON/OFF untuk mengaktifkan kamera

B.

Cara Memilih Mode Shooting

-

C.

Atur saklar pada mode
otomatis

(Full Auto) semua setting pada kamera akan diatur secara

Cara Fokus pada Subyek
-

Arahkan titik AF pada subyek yang dituju dan tekan tombol rana ½ untuk mendapatkan
autofokus ditandai dengan bunyi beep pada kamera
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D.

Kemudian tekan tombol rana secara penuh untuk mendapatkan hasil

E.

Gambar akan ditampilkan pada layar monitor +/- 2 detik

3. Cara Menampilkan Gambar

A. Untuk melihat tampilan gambar sebelum tekan tombol
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(Playback)

B. Gambar akan ditampilkan.
Gunakan ombol

atau

untuk menampilan gambar yang diinginkan

4. Cara Menghapus Gambar

A. Tampilkan GAmbar terlebih dahuu dengan menekan tombol

(Playback)

B. Pilih gambar yang akan dihapus dengan menggunakan tombol
yang akan dihapus dan tekan tombol

atau

yang berada disamping kiri bawah layar
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untuk memilih gambar

C. Ketika layar konfirmasi ditampilkan, periksa bahwa (Erase) telah dipilih kemudian tekan tombol SET.
Pilih (Cancel) menggunakan tombol

atau

untuk membatalkan tanpa menghapus.

5. Cara Mencetak dengan Printer
A. Hubungkan kamera dengan printer dan nyalakan power dari printer

B. Nyalakan kamera dengan menekan tombol power dan kamera dalam mode playback, dan pastikan
bahwa logo

,

atau

ditampilkan di sudut kiri atas pada layar LCD (1).
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C. Pilih gambar yang dicetak kemudian tekan tombol SET
Tampilan layar tergantung pada model printer yang digunakan

D. Gunakan tombol

,

,

,

untuk memilih (Print) dan kemudian tekan tombol SET

6. Cara Transfer gambar ke Komputer
Pastkna bahwa software telah terinstal terlebih dahulu ke komputer sebelum menghubungkan kamera dan
komputer.
Peralatan yang harus disiapkan:
- Kamera dan Komputer
- Canon Digital Camera Solution Disk (disertakan pada paket kamera)
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- Kabel USB Kamera (disertakan pada paket kamera)

7. Cara Instal Software
1. Letakkan Canon Digital Camera EOS Solution Disk ke dalam CD Rom komputer
2. Klik (Easy Installation)
3. Ketika proses instalasi telah selesai kemudian klik tombol (Finosh) atau (Restart)
4. Kemudian pindahkan Canon DIgital Camera Solution Disk dari CD Rom setelah muncul layar
windows.

7. Cara Menghubungakan Kamera ke Komputer
1. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menghubungkan antara USB komputer dengan terminal
pada kamera digital

2. Arahkan kamera pada posisi ON untuk mengaktifkan kamera.
Kamera dan komputer akan saling berkomunikasi.
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Sebuah layar window akan ditampilkan menandakan bahwa kamrea dan komputer telah terhubung
1. Pilih (Canon Camera Window) dan Klik (OK)

2. Memindahkan Gambar
-

Memindahkan gambar mengguakan kamera dan komputer

-

Klik tombol (Start to window images)

-

Pemindahan gambar akan diurutkan berdasarkan tanggal pengambilan gambar dan disipmpan di
folder (My picture) pada komputer
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9.

Cara Transfer gambar melalui Pemindai Kartu Memori

1.

Masukkan Kartu Memori ke dalam alat peminadai Kartu Memori

2.

Pilih (View/Download images using Canon Camera Window0 dan kemudian klik tombol (OK)

3.

Pemindahan gambar segera dimulai.
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Tindakan Pencegahan
Pastikan untuk membaca, mengerti, dan mengikuti petunjuk yang diberikan sebelum menggunakan
kamera, untuk mencegah terjadinya luka, kebakaran, atau hubungan arus pendek (tersetrum) pada diri
Anda dan lainnya.

Perhatian! :
-

Jangan menyalakan Flash terlalu dekat dengan mata manusia atu hewan

-

Jangan menyalakan Falash pada seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan, akan
menyebabkan terjadinya kecelakaan.

-

Simpan peralatan kamera jauh dari jangkauan ana-anak atau bayi

-

Hindarkan dari jatuh atau bentur dan benda pada kamera. Jangan sampai terkena benturan pada
bagian flash karena akan menyebabkan kerusakan

-

Hentikan pengoperasian kamera jika tiba-tiba timbul asap

-

Jangan memegang kabel power ketika tangan anda basah

-

Jangan menggunakan baterai yang tidak sesuai dengan spesifikasi

-

Compact Power Adapter dibuat khusus untuk kamera ini dan jangan menggunakan type lain yang tidak
direkomendasikan.

Kontak Listrik pada Lensa

Setelah melepaskan lensa dari kamera, pasang penutup lensa dan arahkan lensa bagian bawah
menghadap keatas untuk menghindari tergoresnya permukaan lensa dan bagian kontak listrik pada
lensa.

Untuk keamanan pada kamera, pasang tali pengaman kamera yang disertakan pada kemasan
kamera.
Ikuti pemasangan seperti gambar ilustrasi dibawah ini.
Pelindung Eyepiece juga disertakan pada tali pengaman kamera.
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Cara Penggunaan Pelindung Eyepiece
1.

Angkat dari bawah Eyecup, kemudian dorong hingga terlepas

2.

Pasang pelindung eyepiece. Dorong eyepiece kebawah hingga eyepiece terpasang pada
tempatnya.
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