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Εξατοµίκευση του πλήκτρου λογισµικού C
Πιέζοντας το πλήκτρο λογισµικού C ενεργοποιείται σύµφωνα µε την
προεπιλεγµένη ρύθµιση η λειτουργία [Shoot Mode] (Λειτουργία Λήψης).
Μπορείτε ωστWσο να αντιστοιχήσετε µια απW τις 3 παρακάτω
λειτουργίες και να τις χρησιµοποιείτε πιέζοντας το πλήκτρο C.
Περιοχή ΑυτWµατης Εστίασης / ISO / Ισορροπία Λευκού / Λειτουργία
Φωτοµέτρησης / Αντιστάθµιση Φλας / DRO / Auto HDR / ∆ηµιουργικW Στυλ

1 [Menu] t [Setup] t [Soft key C Setting] t [Custom].
2 [Menu] t [Setup] t Αντιστοίχηση µιας λειτουργίας στο
[Custom 1], [Custom 2] ή [Custom 3].
∆εν χρειάζεται να ρυθµίσετε τις λειτουργίες για τα 1, 2 και 3
ταυτWχρονα.
Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, το [Custom 1] αντιστοιχεί
στο [ISO], το [Custom 2] στο [White Balance] και το [Custom 3] στο
[DRO/Auto HDR].

NEX-3/NEX-5

Χρήση της νέας λειτουργίας που αντιστοιχήσατε

Σηµείωση για την βελτίωση της
απWδοσης που παρέχεται απW την
αναβάθµιση του υλικολογισµικού
Το αναβαθµισµένο υλικολογισµικW προσθέτει νέες λειτουργίες στη
φωτογραφική µηχανή και βελτιώνει τις υπάρχουσες λειτουργίες. Οι
νέες λειτουργίες και οι αντίστοιχοι χειρισµοί περιγράφονται παρακάτω.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στις “Οδηγίες Χρήσης” και το “Εγχειρίδιο
που περιέχονται στο παρεχWµενο CD-ROM.

α”

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που µWλις αντιστοιχήσατε
στο πλήκτρο λογισµικού Β ή C ως εξής.
Πλήκτρο λογισµικού Β:

1 Sταν η λειτουργία που έχει
αντιστοιχιστεί εµφανίζεται στην
κάτω δεξιά γωνία της οθWνης,
πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Β.
Πλήκτρο λογισµικού C:

1 Ενώ εµφανίζεται το [Custom],
πιέστε το πλήκτρο λογισµικού C.
Πλήκτρο λογισµικού Β

2 Επιλέξτε το [Custom 1/2/3]
πιέζοντας τη δεξιά ή την
αριστερή πλευρά του τροχού
ελέγχου.

Πλήκτρο λογισµικού C

Σηµείωση
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την αντιστοιχισµένη λειτουργία µWνο στις
λειτουργίες λήψης P (ΑυτWµατο ΠρWγραµµα), Α (ΠροτεραιWτητα ∆ιαφράγµατος),
S (ΠροτεραιWτητα Ταχύτητας Κλείστρου) και Μ (Χειροκίνητη Έκθεση).

Έναρξη µενού (Menu start)
Στο µενού έχει προστεθεί η λειτουργία [Menu start] (Έναρξη µενού).
Αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εµφανίζεται πάντα η πρώτη
οθWνη του µενού ή θα εµφανίζεται η οθWνη του στοιχείου που
ρυθµίσατε την τελευταία φορά.

Ρυθµίσεις Πλήκτρων Λογισµικού
Στο [Setup] (Ρυθµίσεις) του µενού έχει προστεθεί το [Soft key Settings]
(Ρυθµίσεις Πλήκτρων Λογισµικού).
ΑυτW σας επιτρέπει να εξατοµικεύσετε τη λειτουργία των πλήκτρων
λογισµικού Β και C.

1 [Menu] t [Setup] t [Menu start] t επιθυµητή ρύθµιση.
Κύριο µενού

Εµφανίζει πάντα την πρώτη οθWνη του µενού.

Προηγούµενο
µενού

Εµφανίζει το τελευταίο στοιχείο που ρυθµίστηκε.
ΑυτW κάνει πιο εύκολη την επαναφορά της
ρύθµισης του τελευταίου στοιχείου που
ρυθµίσατε.

Πλήκτρο λογισµικού Α
Πλήκτρο λογισµικού C
Πλήκτρο λογισµικού Β

Υποβοήθηση Χειροκίνητης Εστίασης
(MF Assist)
Υπήρχαν µWνο 2 ρυθµίσεις, [On] (2 δευτερWλεπτα) και [Off] για τη
λειτουργία [MF Assist]. ΩστWσο, µπορείτε τώρα να ρυθµίσετε τη διάρκεια
για την οποία µεγεθύνεται η εικWνα Wταν είναι προσαρµοσµένος ένας
φακWς Ε-mount.

1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t Επιθυµητή ρύθµιση.
Χωρίς Cριο (No Limit) Μεγεθύνει την οθWνη µέχρι να επιλεγεί το [Exit].

Σηµείωση

5 ∆ευτερGλεπτα

Μεγεθύνει την εικWνα για 5 δευτερWλεπτα.

2 ∆ευτερGλεπτα

Μεγεθύνει την εικWνα για 2 δευτερWλεπτα.

Cχι (Off)

∆εν µεγεθύνει την εικWνα.

• ∆εν µπορείτε να εξατοµικεύσετε το πλήκτρο λογισµικού Α.

Εξατοµίκευση του πλήκτρου λογισµικού Β

Σηµείωση
• Sταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακWς Α-mount, η οθWνη µεγεθύνεται µέχρι να
επιλέξετε το [Exit] Wπως µε τη ρύθµιση [No Limit], ακWµα και αν επιλέξετε το
[2 Sec] ή το [5 Sec].

Πιέζοντας το πλήκτρο λογισµικού Β ενεργοποιείται σύµφωνα µε την
προεπιλεγµένη ρύθµιση η λειτουργία [Shoot. Tips] (Συµβουλές Λήψης).
Μπορείτε ωστWσο να αντιστοιχήσετε µια απW τις παρακάτω λειτουργίες
και να τις χρησιµοποιείτε πιέζοντας το πλήκτρο Β.
Λειτουργία Λήψης / Συµβουλές Λήψης / ΨηφιακW Ζουµ Ακριβείας / ISO /
Ισορροπία Λευκού / Λειτουργία Φωτοµέτρησης / Αντιστάθµιση Φλας /
DRO / Auto HDR / ∆ηµιουργικW Στυλ / Υποβοήθηση Χειροκίνητης
Εστίασης

Προηγουµένως, µε το [MF Assist] η εικWνα µεγεθυνWταν απW το κέντρο.
ΩστWσο, το αναβαθµισµένο υλικολογισµικW διατηρεί τη θέση απW την
οποία θα µεγεθυνθεί η εικWνα µέχρι η φωτογραφική µηχανή να τεθεί
εκτWς λειτουργίας στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

1 [Menu] t [Setup] t [Soft key B Setting] t επιθυµητή

Σηµείωση

λειτουργία.

Θέση µεγέθυνσης µε το [MF Assist]

• Η εικWνα µεγεθύνεται απW το σηµείο εστίασης στη λειτουργία Άµεσης
Χειροκίνητης Εστίασης.

Συνεχίζεται .
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Άλλες βελτιώσεις στο χειρισµG
Το αναβαθµισµένο λογισµικW πραγµατοποιεί επίσης και τις παρακάτω
βελτιώσεις.

Αλλαγή του επιλεγµένου στοιχείου του µενού
Αν στρέψετε αριστερά ή πιέσετε το επάνω µέρος του τροχού ελέγχου
Wταν είναι επιλεγµένο το πρώτο στοιχείο στη λίστα, η επιλογή σας
µετακινείται στο τελευταίο στοιχείο. Αν στρέψετε δεξιά ή πιέσετε το
κάτω µέρος του τροχού ελέγχου Wταν είναι επιλεγµένο το τελευταίο
στοιχείο στη λίστα, η επιλογή σας µετακινείται στο πρώτο στοιχείο.

Η ρύθµιση διαφράγµατος διατηρείται στη λειτουργία
εγγραφής ταινιών
Sταν αρχίζατε την εγγραφή µιας ταινίας, η φωτογραφική µηχανή
ρύθµιζε το διάφραγµα αυτWµατα. ΩστWσο, τώρα η ρύθµιση του
διαφράγµατος διατηρείται ακWµα και αφού αρχίσετε την εγγραφή µιας
ταινίας µε τη λειτουργία “Ελέγχου Αποεστίασης ΦWντου” και τη
λειτουργία Α (ΠροτεραιWτητας ∆ιαφράγµατος). Εµφανίζονται οι
παρακάτω πληροφορίες.
– Λειτουργία λήψης (“Bkground Defocus” ή Α)
– Τιµή F

Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε το διάφραγµα κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών.

Λειτουργία αυτGµατης εστίασης µε φακούς Α-mount
Η αναβάθµιση του Προσαρµογέα Σύνδεσης LA-EA1 (πωλείται χωριστά)
καθιστά δυνατή την αυτWµατη εστίαση (ΑυτWµατη Εστίαση Μιας Λήψης)
Wταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακWς Α-mount SAM ή SSM στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την
αυτWµατη εστίαση (ΑυτWµατη Εστίαση Μιας Λήψης) στην εγγραφή
ταινιών πιέζοντας το κλείστρο µέχρι τη µέση.
Για πληροφορίες σχετικά µε την αναβάθµιση του Προσαρµογέα
Σύνδεσης, παρακαλούµε επισκεφτείτε τον δικτυακW τWπο υποστήριξης
της Sony.
http://www.sony.net/
Σηµειώσεις

D.T.P. POLYGRAMA A.E.

• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φωτισµW AF Wταν χρησιµοποιείτε έναν φακW
Α-mount.
• Η ταχύτητα αυτWµατης εστίασης θα είναι µικρWτερη απW Wτι Wταν είναι
προσαρµοσµένος ένας φακWς Ε-mount. (Sταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακWς
Α-mount, η ταχύτητα αυτWµατης εστίασης θα είναι περίπου 2 δευτερWλεπτα έως 7
δευτερWλεπτα, µε τις συνθήκες µέτρησης της Sony. Η ταχύτητα ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα µε το θέµα, το φωτισµW του περιβάλλοντος, κλπ.)
• Ο ήχος του φακού και της φωτογραφικής µηχανής σε λειτουργία ενδέχεται να
εγγραφεί κατά τη διάρκεια της λήψης µιας ταινίας. Μπορείτε να το αποφύγετε
αυτW επιλέγοντας το [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off].
• Ενδέχεται να χρειαστεί µεγάλο χρονικW διάστηµα, ή να είναι δύσκολο στη
φωτογραφική µηχανή να εστιάσει, ανάλογα µε το φακW που χρησιµοποιείται και το
θέµα.

ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO
801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com

