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µε Εναλλάξιµους Φακούς
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Λειτουργίες
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Περιεχ\µενα
Πίνακας περιεχοµένων
Αυτtς ο οδηγtς [Λειτουργιών] περιγράφει τους βασικούς χειρισµούς
της φωτογραφικής µηχανής και ορισµένους προηγµένους χειρισµούς
µε χρήση των κύριων λειτουργιών. ∆είτε το φυλλάδιο [Ξεκινώντας] για
πληροφορίες σχετικά µε τις αρχικές ρυθµίσεις της φωτογραφικής
µηχανής και το [Εγχειρίδιο Οδηγιών] που περιέχεται στο CD-ROM
(παρέχεται) για πιο λεπτοµερείς χειρισµούς και λειτουργίες.

Ξεκινώντας

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Λειτουργίες (Αυτt το εγχειρίδιο)

Μέρη και πλήκτρα χειρισµού
Εγγραφή ................................................................................................5
Αναπαραγωγή ......................................................................................7
Ρυθµίσεις ..............................................................................................8

Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
Χειρισµtς του τριπλού επιλογέα ελέγχου ......................................10
Λειτουργίες των επιλογέων ελέγχου ..............................................12
∆ιαθέσιµες λειτουργίες ρυθµίσεων ................................................13

Αντιστοίχηση προσαρµ\σιµων πλήκτρων
Αντιστοίχηση λειτουργιών στα προσαρµtσιµα πλήκτρα ..............22
Λειτουργίες που µπορούν να αντιστοιχιστούν ..............................23

Πλήκτρο AF/MF/Πλήκτρο AEL
Αλλαγή της λειτουργίας εστίασης µε το πλήκτρο AF/MF..............27
Κλείδωµα της αυτtµατης έκθεσης (AE) µε το πλήκτρο AEL ........28
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Άλλα
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Εγχειρίδιο
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Περιορισµοί των λειτουργιών ..........................................................43
Αριθµtς εγγράψιµων εικtνων ..........................................................46
Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθtνη ............................49
Επίλυση Προβληµάτων ......................................................................52
Τεχνικά Χαρακτηριστικά....................................................................53
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Μέρη και πλήκτρα χειρισµού
Εδώ περιγράφονται tλα τα κύρια µέρη της
φωτογραφικής µηχανής σας, καθώς και τα
πλήκτρα και χειριστήρια που
χρησιµοποιούνται για την εγγραφή, την
αναπαραγωγή και τις ρυθµίσεις.
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Μέρη και πλήκτρα χειρισµού
Εγγραφή
Πλήκτρο πλοήγησης
Επιλέγει τις ρυθµίσεις για το χειρισµt
του τριπλού επιλογέα ελέγχου.
∆εξι\ς επιλογέας ελέγχου (R)
Καθορίζει τα στοιχεία που εµφανίζονται στο επάνω
δεξιt µέρος της οθtνης.
Αριστερ\ς επιλογέας ελέγχου (L)
Καθορίζει τα στοιχεία που εµφανίζονται στο επάνω
αριστερt µέρος της οθtνης.
Κλείστρο
Πραγµατοποιεί λήψη φωτογραφιών.
Σας επιτρέπει να εστιάσετε στο
θέµα tταν πιεστεί µέχρι τη µέση.
∆ακτύλιος ζουµ
Πραγµατοποιεί µεγέθυνση και
σµίκρυνση του θέµατος (tταν
χρησιµοποιείται ένας φακtς ζουµ).
∆ιακ\πτης ON/OFF (Power)
Ενεργοποιεί τη
φωτογραφική µηχανή στο
ON και απενεργοποιεί τη
φωτογραφική µηχανή στο
OFF.
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Μέρη και πλήκτρα χειρισµού
Πλήκτρο (Ανοίγµατος φλας)
Ανοίγει το ενσωµατωµένο φλας.
Πιέστε το πλήκτρο tταν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε το φλας.
Ωθήστε το φλας προς τα κάτω για να
το κλείσετε tταν δεν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε το φλας (σελίδα 44).
Πλήκτρο MOVIE
Πραγµατοποιεί λήψη ταινιών.
Πιέζοντας ξανά αυτt το πλήκτρο,
η εγγραφή σταµατάει (σελίδα 41).
Πλήκτρο AF/MF/Πλήκτρο AEL
Στο AF/MF, η λειτουργία
εστίασης αλλάζει µεταξύ
αυτtµατης και χειροκίνητης
εστίασης tσο είναι πιεσµένο το
πλήκτρο (σελίδα 27).
Στο AEL, η αυτtµατη έκθεση (AE)
κλειδώνεται tσο είναι πιεσµένο
το πλήκτρο (σελίδα 28).
Πλήκτρο
Επιλέγει τη
λειτουργία
οδήγησης.

Πλήκτρο DISP
Αλλάζει την οθtνη.
Τροχ\ς ελέγχου
Καθορίζει τα στοιχεία που
εµφανίζονται στα δεξιά της
οθtνης. Στρέψτε τον τροχt
ελέγχου.

Πλήκτρο
Αντισταθµίζει την έκθεση.
* Προσέξτε καθώς ανοίγει το φλας tταν πιέσετε το πλήκτρο. Κλείστε το φλας
tταν δεν το χρησιµοποιείτε. Προσέξτε να µην πιάσετε το δάχτυλt σας tταν
ωθείτε το φλας προς τα κάτω.
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Αναπαραγωγή
Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή)
Πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ
της λειτουργίας λήψης και της
λειτουργίας αναπαραγωγής.
Πλήκτρο (∆ιαγραφή)
∆ιαγράφει την εικtνα tταν
εµφανίζεται το στην κάτω
δεξιά γωνία της οθtνης.
Πλήκτρο DISP
Αλλάζει την οθtνη.

Τροχ\ς ελέγχου
Επιλέγει την εικtνα.

Πλήκτρο
Εµφανίζει το
ευρετήριο εικtνων.

Πλήκτρο (Μεγέθυνση
Εικ\νας)
Μεγεθύνει την εικtνα στην
οθtνη tταν πιεστεί ενώ
εµφανίζεται το στο κέντρο της
δεξιάς πλευράς της οθtνης.
Στρέφοντας τον τροχt ελέγχου
ρυθµίζεται η κλίµακα του ζουµ.
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Μέρη και πλήκτρα χειρισµού
Ρυθµίσεις
Πλήκτρο πλοήγησης
Επιλέγει τις ρυθµίσεις για το
χειρισµt του τριπλού επιλογέα
ελέγχου.
Επιλογέας ελέγχου L
Ρυθµίζει τα στοιχεία που
εµφανίζονται στο πάνω
αριστερt µέρος της οθtνης.
Επιλογέας ελέγχου R
Ρυθµίζει τα στοιχεία που
εµφανίζονται στο πάνω δεξιt
µέρος της οθtνης.

Πλήκτρο
λογισµικού Α
Ενεργοποιεί τη
λειτουργία που
εµφανίζεται στην
επάνω δεξιά γωνία
της οθtνης.
Πλήκτρο
λογισµικού C
Ενεργοποιεί τη
λειτουργία που
εµφανίζεται στο
κέντρο της δεξιάς
πλευράς της
οθtνης.
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Τροχ\ς ελέγχου
Ρυθµίζει τα στοιχεία που
εµφανίζονται στο δεξιt µέρος
της οθtνης. Στρέψτε τον τροχt
ελέγχου.
Πλήκτρο λογισµικού Β
Ενεργοποιεί τη λειτουργία
που εµφανίζεται στην κάτω
δεξιά γωνία της οθtνης.
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Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
Ο τριπλtς επιλογέας ελέγχου σας
επιτρέπει να ρυθµίσετε τις διάφορες
ρυθµίσεις λήψης γρήγορα και διαισθητικά,
χρησιµοποιώντας τους 3 επιλογείς και το
πλήκτρο Πλοήγησης.
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Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
Χειρισµ\ς του τριπλού επιλογέα ελέγχου
Ο Τριπλtς επιλογέας ελέγχου σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε
ρυθµίσεις διαφtρων λειτουργιών λήψης ταυτtχρονα, σε µια µtνο οθtνη.
Μολονtτι µπορείτε να ρυθµίσετε αυτές τις λειτουργίες χωριστά απt
την οθtνη µενού, χρησιµοποιώντας τον Τριπλt επιλογέα ελέγχου
µπορείτε να ρυθµίσετε αυτές τις λειτουργίες διαδραστικά στην ίδια
οθtνη.
Πλήκτρο Πλοήγησης

Στοιχεία που ρυθµίζονται στρέφοντας τον
τροχt ελέγχου
Στοιχεία που ρυθµίζονται στρέφοντας τον
δεξιt επιλογέα ελέγχου (R)
Στοιχεία που ρυθµίζονται στρέφοντας τον
αριστερt επιλογέα ελέγχου (L)

1 Πιέστε το κέντρο του τροχού

ελέγχου και στρέψτε τον για να
επιλέξετε τη λειτουργία λήψης
µεταξύ των P, Α, S και Μ.

pταν το [Ρύθµιση Πλήκτρου Λογισµικού
C] (Soft key C Setting) είναι στη θέση
[Προσαρµοσµένο] (Custom), επιλέξτε µια
λειτουργία λήψης απt το MENU
t [Λειτουργία Λήψης] (Shoot Mode).

2 Πιέστε το πλήκτρο Πλοήγησης για να επιλέξετε τις
επιθυµητές ρυθµίσεις.

10

NEX-7:NEX-7 10/10/2011 11:12 ΠΜ Page 11

3 Πραγµατοποιήστε κάθε ρύθµιση στρέφοντας τους επιλογείς
ελέγχου L/R και τον τροχt ελέγχου.

z Πλήκτρο Πλοήγησης
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οµάδα ρυθµίσεων αλλάζει ως
εξής.
Ρυθµίσεις Έκθεσης
r
Ρυθµίσεις Εστίασης
r
Ρυθµίσεις Ισορροπίας Λευκού
r
Ρυθµίσεις D-Range
(δυναµικού εύρους)
r
Ρυθµίσεις ∆ηµιουργικού Στυλ

Επιπλέον, είναι διαθέσιµες οι
[Ρυθµίσεις Εφέ Εικtνας] (Picture
Effect Settings) και οι
[Προσαρµοσµένες Ρυθµίσεις]
(Custom Settings). Μπορείτε να
επιλέξετε τις ρυθµίσεις που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε επιλέγοντας
MENU t [Ρυθµίσεις] (Setup) t
[Ρυθµίσεις Λειτουργιών] (Function
Settings).
Το Ρυθµίσεις Έκθεσης είναι µtνιµες
και δεν µπορεί να µεταβληθεί.

Αποτροπή λανθασµένων χειρισµών των επιλογέων
Μπορείτε να κλειδώσετε τους επιλογείς L/R και τον τροχt ελέγχου.

1 Κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο Πλοήγησης.

Για να τα ξεκλειδώσετε, κρατήστε ξανά πιεσµένο το πλήκτρο
Πλοήγησης.
Μπορείτε να κλειδώσετε µtνο τον τροχt ελέγχου, ή να µην
κλειδώσετε κανέναν επιλογέα, χρησιµοποιώντας το MENU t
[Ρυθµίσεις] (Setup) t [Κλείδωµα Επιλογέων/Τροχού] (Dial/Wheel
Lock).

11

NEX-7:NEX-7 10/10/2011 11:12 ΠΜ Page 12

Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
Λειτουργίες των επιλογέων ελέγχου
Οι επιλογείς ελέγχου και ο τροχtς ελέγχου εκτελούν διαφορετικές
ενέργειες, ανάλογα µε τις “Ρυθµίσεις” που είναι σε ισχύ.
∆είτε το “∆ιαθέσιµες λειτουργίες ρυθµίσεων” (σελίδες 13 έως 20) για
περισσtτερες λεπτοµέρειες.
Αριστερtς
επιλογέας
ελέγχου (L)

∆εξιtς επιλογέας Τροχtς ελέγχου
ελέγχου (R)

Ρυθµίσεις
Έκθεσης*

Ταχύτητα
κλείστρου/
∆ιάφραγµα/
Μεταβολή
προγράµµατος

∆ιάφραγµα/
Αντιστάθµιση
έκθεσης

Ρυθµίσεις
Εστίασης
(λειτουργία AF)

Περιοχή εστίασης Θέση ευέλικτου
σηµείου
(δεξιά/αριστερά)

Ρυθµίσεις
Εστίασης
(λειτουργία MF)

Θέση µεγέθυνσης Θέση µεγέθυνσης Θέση µεγέθυνσης
(επάνω/κάτω)
(δεξιά/αριστερά) (επάνω/κάτω)

Ρυθµίσεις
Ισορροπίας
Λευκού

Λειτουργία/
Θερµοκρασία
χρώµατος

ISO

Θέση ευέλικτου
σηµείου
(επάνω/κάτω)

Θερµοκρασία
χρώµατος (Β-Α)

Θερµοκρασία
χρώµατος (G-Μ)

Ρυθµίσεις D-Range Στάθµη DRO/
(δυναµικού
Στάθµη HDR
εύρους)

Αντιστάθµιση
έκθεσης

Λειτουργία

Ρυθµίσεις
Λειτουργία
∆ηµιουργικού Στυλ

Επιλογή

Επιλογή

Ρυθµίσεις Εφέ
Εικtνας**

Λειτουργία

Επιλογή

–

Προσαρµοσµένες
Ρυθµίσεις**

Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία
Προσαρµοσµένων Προσαρµοσµένων Προσαρµοσµένων
Ρυθµίσεων 1
Ρυθµίσεων 3
Ρυθµίσεων 2

* Μtνιµο στοιχείο
** Το στοιχείο αυτt δεν µπορεί να επιλεγεί σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις. Μπορείτε να το προσθέσετε µε το MENU t [Ρυθµίσεις] (Setup)
t [Ρυθµίσεις Λειτουργιών] (Function Settings)
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∆ιαθέσιµες λειτουργίες ρυθµίσεων
Εδώ περιγράφονται οι ρυθµίσεις που µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
µε κάθε Λειτουργία Ρυθµίσεων.
Το υποδεικνύει την προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Ρυθµίσεις Έκθεσης
Λειτουργία Λήψης

Αριστερtς
επιλογέας
ελέγχου (L)

∆εξιtς επιλογέας Τροχtς ελέγχου
ελέγχου (R)

Χειροκίνητη
Έκθεση

Ταχύτητα
κλείστρου

∆ιάφραγµα

ISO

Προτεραιtτητα
Κλείστρου

Ταχύτητα
κλείστρου

Αντιστάθµιση
έκθεσης

ISO

Προτεραιtτητα
∆ιαφράγµατος

∆ιάφραγµα

Αντιστάθµιση
έκθεσης

ISO

Αυτtµατο
Πρtγραµµα

Μεταβολή
προγράµµατος

Αντιστάθµιση
έκθεσης

ISO

• Μπορείτε να ρυθµίσετε την αντιστάθµιση έκθεσης στρέφοντας τον επιλογέα
ελέγχου R tταν είναι επιλεγµένο το [Anti Motion Blur], το [Sweep
Panorama], ή το [3D Sweep Panorama].

Ρυθµίσεις Εστίασης (λειτουργία AF)
Ρύθµιση [Περιοχής Αυτtµατης Εστίασης]
(Autofocus Area).
Στο [Ευέλικτο Σηµείο] (Flexible Spot),
µετακινήστε την περιοχή δεξιά ή αριστερά.
Στο [Ευέλικτο Σηµείο] (Flexible Spot),
στρέψτε τον για να µετακινήσετε την
περιοχή επάνω ή κάτω και πιέστε το
επάνω/ κάτω/ δεξιά/ αριστερά για να
ρυθµίσετε µε ακρίβεια την περιοχή.
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Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
Αριστερtς επιλογέας ελέγχου (L)
(Πολλαπλή)

Η φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί τις 25
περιοχές αυτtµατης εστίασης (AF) και
εστιάζει αυτtµατα.
• pταν είναι ενεργή η λειτουργία Ανίχνευσης
Προσώπων, το AF λειτουργεί δίνοντας
προτεραιtτητα στα πρtσωπα.

(Κεντρική)

Η φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί
αποκλειστικά την περιοχή αυτtµατης
εστίασης (AF) που βρίσκεται στο κέντρο.

(Ευέλικτου Σηµείου) Μετακινεί την περιοχή εστίασης σε ένα µικρt
αντικείµενο ή µια µικρή περιοχή. Πιέστε το
πλήκτρο λογισµικού Β για να επαναφέρετε
την περιοχή εστίασης πίσω στο κέντρο.

Ρυθµίσεις Εστίασης (λειτουργία MF)
Μπορείτε να καθορίσετε τη θέση µεγέθυνσης για τη χειροκίνητη
εστίαση.
Μετακινεί τη µεγεθυσµένη περιοχή
επάνω ή κάτω.
Μετακινεί τη µεγεθυσµένη περιοχή δεξιά
ή αριστερά.
Μετακινεί τη µεγεθυσµένη περιοχή
επάνω ή κάτω.
Πιέστε το επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για
να ρυθµίσετε µε ακρίβεια τη θέση.

Μπορείτε να ρυθµίσετε την κλίµακα µε το πλήκτρο λογισµικού Β ή C.

Ρυθµίσεις Ισορροπίας Λευκού
Επιλογή της λειτουργίας.
Ρύθµιση του χρώµατος µεταξύ του Β
(µπλε) και του Α (πορτοκαλί).
Ρύθµιση του χρώµατος µεταξύ του G
(πράσινο) και του Μ (µατζέντα).
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Αριστερtς επιλογέας ελέγχου (L)
AWB (Αυτtµατη Ισορροπία Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει
Λευκού)
αυτtµατα µια πηγή φωτtς και ρυθµίζει τη
θερµοκρασία χρώµατος.
(Φως Ηµέρας)
(Σκιά)
(Συννεφιά)

Αν πραγµατοποιήσετε µια επιλογή για µια
συγκεκριµένη πηγή φωτtς, η θερµοκρασία
χρώµατος ρυθµίζεται για την πηγή φωτtς
(προεπιλεγµένη ισορροπία λευκού).

(Λαµπτήρες
Πυράκτωσης)
(Λαµπτήρες Φθορισµού: Θερµt Λευκt)
(Λαµπτήρες Φθορισµού: Ψυχρt Λευκt)
(Λαµπτήρες Φθορισµού: Λευκt Ηµέρας)
(Λαµπτήρες Φθορισµού: Φως Ηµέρας)
(Φλας)
(Θερµοκρασία
Χρώµατος/ Φίλτρο)

(Προσαρµοσµένη)

Ρυθµίζει την ισορροπία λευκού ανάλογα µε
την πηγή φωτtς. Επιτυγχάνει το εφέ των
φίλτρων CC (Αντιστάθµισης Χρώµατος) που
χρησιµοποιούνται στη φωτογραφία. Για να
επιλέξετε µια θερµοκρασία χρώµατος,
πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Β και στη
συνέχεια στρέψτε τον αριστερt επιλογέα
ελέγχου (L).
Σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε τη
ρύθµιση ισορροπίας λευκού που έχει
αποθηκευτεί στην [Προσαρµοσµένη
Ρύθµιση] (Custom Setup).

z Ρύθµιση της προσαρµοσµένης ισορροπίας λευκού
Επιλέγοντας το [Προσαρµοσµένη] (Custom) µε τον αριστερt
επιλογέα ελέγχου (L) και πιέζοντας το πλήκτρο λογισµικού Β
εµφανίζεται η οθtνη [Προεπιλεγµένης Ρύθµισης] (Custom Setup).
Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή έτσι ώστε η λευκή περιοχή να
καλύπτει πλήρως την περιοχή AF που βρίσκεται στο κέντρο και στη
συνέχεια πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω. Οι τιµές αποθηκεύονται
για µελλοντική χρήση.

15
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Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
Ρυθµίσεις D-Range (∆υναµικού εύρους)
Επιλογή της βέλτιστης στάθµης.
Ρύθµιση της τιµής αντιστάθµισης της
έκθεσης (-5.0 EV έως +5.0 EV).
Επιλέγει τη λειτουργία.
Το γράφηµα αυτt δείχνει το ιστtγραµµα πριν την
εφαρµογή του D-Range Optimizer ή του Auto
HDR, tχι αυτt µε το οποίο θα ληφθεί στην
πραγµατικtτητα η εικtνα.

Τροχtς ελέγχου
(Off)

∆εν χρησιµοποιείται το [DRO/Auto HDR].

(D-Range Opt.)

∆ιαιρώντας την εικtνα σε µικρές περιοχές, η
φωτογραφική µηχανή αναλύει την αντίθεση
φωτtς και σκιάς µεταξύ του θέµατος και του
φtντου, παράγοντας µια εικtνα µε την
ιδανική φωτεινtτητα και διαβάθµιση.

(Auto HDR)

Τραβάει τρεις φωτογραφίες µε διαφορετική
έκθεση και στη συνέχεια επικαλύπτει τη
φωτεινή περιοχή της υπο-εκτεθειµένης
εικtνας και τη σκοτεινή περιοχή της υπερεκτεθειµένης εικtνας για να δηµιουργήσει
µια εικtνα µε πλούσια διαβάθµιση.
Καταγράφεται µια εικtνα µε τη σωστή έκθεση
και µια εικtνα µε επικάλυψη.

Αριστερtς επιλογέας ελέγχου (L)

16

AUTO, Lv1 – Lv5
(D-Range Opt.)

Χρησιµοποιώντας το D-Range Optimizer,
βελτιστοποιεί τις διαβαθµίσεις µιας
καταγραµµένης εικtνας σε κάθε περιοχή της
εικtνας. Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη µεταξύ
Lv1 (ασθενής) και Lv5 (ισχυρή). Η ρύθµιση
γίνεται αυτtµατα µε το [AUTO].

AUTO, 1.0 EV – 6.0 EV
(Auto HDR)

Χρησιµοποιώντας το Auto HDR, καθορίζει τη
διαφορά έκθεσης, µε βάση την αντίθεση του
θέµατος. Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη
µεταξύ 1.0 EV (ασθενής) και 6.0 EV (ισχυρή).
Η ρύθµιση γίνεται αυτtµατα µε το [AUTO].
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z Για να χρησιµοποιήσετε αποτελεσµατικά τις Ρυθµίσεις
D-Range
Συνδυάζοντας τη χειροκίνητη ρύθµιση του DRO/Auto HDR (διαφορά
έκθεσης/Στάθµη DRO) και την αντιστάθµιση έκθεσης, µπορείτε να
ελέγξετε το εύρος της αντίθεσης φωτtς και σκιάς (διαβάθµιση) που
θα αναπαραχθεί.
Με το DRO, καθορίστε µια στάθµη DRO (DRO-Level) για να
αναπαράγετε την περιοχή της σκιάς και καθορίστε µια αρνητική
τιµή αντιστάθµισης έκθεσης για να αναπαράγετε την περιοχή του
φωτtς. Μια έντονη αρνητική αντιστάθµιση και ρύθµιση DRO-Level
µπορεί να προκαλέσει παράσιτα. Συστήνεται να ελέγχετε πρώτα το
αποτέλεσµα, µεγεθύνοντας την αναπαραγtµενη εικtνα, κλπ.
Με το Auto HDR, καθορίστε τη διαφορά έκθεσης για να ρυθµίσετε
το συνολικt εύρος αναπαραγωγής και µετατοπίστε το εύρος προς
την πλευρά του φωτtς (αρνητική αντιστάθµιση) ή προς την πλευρά
της σκιάς (θετική αντιστάθµιση) µε την αντιστάθµιση έκθεσης.

Ρυθµίσεις ∆ηµιουργικού Στυλ
Καθορισµtς της λειτουργίας.
Ρύθµιση της αντίθεσης, του κορεσµού, ή
της καθαρtτητας.
Επιλογή της αντίθεσης, του κορεσµού, ή
της καθαρtτητας.

Αριστερtς επιλογέας ελέγχου (L)
(Κανονικt)

Για λήψη διαφtρων σκηνών µε πλούσια
διαβάθµιση και ωραία χρώµατα.

(Ζωντανt)

Ο κορεσµtς και η αντίθεση αυξάνονται για τη
σύλληψη ωραίων τοπίων tπως λουλουδιών,
του πράσινου την άνοιξη, του µπλε ουρανού,
ή της θάλασσας.

(Ουδέτερο)

Ο κορεσµtς και η καθαρtτητα µειώνονται για
σύλληψη εικtνων µε απαλούς τtνους. Είναι
επίσης κατάλληλο για σύλληψη υλικού προς
επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.

17
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Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
(Καθαρt)

Για σύλληψη εικtνων µε καθαρούς τtνους και
διαυγή χρώµατα στην επιλεγµένη περιοχή,
κατάλληλο για φως που ακτινοβολεί.

(Βαθύ)

Για σύλληψη εικtνων µε βαθιά και πυκνή
χρωµατική έκφραση, κατάλληλη για τη
σύλληψη της πραγµατικής παρουσίας του
θέµατος.

(Φωτεινt)

Για σύλληψη εικtνων µε φωτεινή και απλή
χρωµατική έκφραση, κατάλληλο για τη
σύλληψη ενtς αναζωογονητικού
περιβάλλοντος.

(Πορτρέτο)

Κατάλληλο για πορτρέτα, αναπαράγει απαλά
τους τtνους του δέρµατος.

(Τοπίο)

Ο κορεσµtς, η αντίθεση και η καθαρtτητα
αυξάνονται για τη σύλληψη ζωντανών και
καθαρών σκηνών. Κάνει επίσης τα µακρινά
τοπία να ξεχωρίζουν.

(Ηλιοβασίλεµα)

Συλλαµβάνει ωραία το κtκκινο χρώµα του
ηλιοβασιλέµατος.

(Νυχτερινή Σκηνή) Η αντίθεση ενισχύεται για τη σύλληψη
νυχτερινών σκηνών που είναι πιο πιστές στην
πραγµατικtτητα.
(Φύλλα
Φθινοπώρου)

Για σύλληψη Φθινοπωρινών σκηνών, µε
τονισµt των κtκκινων και κίτρινων
αποχρώσεων των φύλλων.

(Ασπρtµαυρο)

Για σύλληψη ασπρtµαυρων εικtνων.

(Σέπια)

Για σύλληψη εικtνων µε απtχρωση σέπια.

Τροχtς ελέγχου
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(Αντίθεση)

pσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται,
τtσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ
φωτtς και σκιάς, το οποίο έχει επίδραση στην
εικtνα.

(Κορεσµtς)

pσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται,
τtσο πιο ζωντανά είναι τα χρώµατα. pταν
επιλεγεί χαµηλtτερη τιµή, τα χρώµατα της
εικtνας είναι πιο περιορισµένα και απαλά.

(Καθαρtτητα)

Ρυθµίζει την καθαρtτητα. pσο µεγαλύτερη
είναι η τιµή που επιλέγεται, τtσο
περισσtτερο τονίζονται τα περιγράµµατα και
tσο χαµηλtτερη τιµή επιλέγεται, τtσο πιο
απαλά είναι τα περιγράµµατα.

NEX-7:NEX-7 10/10/2011 11:12 ΠΜ Page 19

Ρυθµίσεις Εφέ Εικ\νας
Καθορισµtς της λειτουργίας.
Καθορισµtς της επιλογής.

Αριστερtς επιλογέας ελέγχου (L)
(Off)

∆ε χρησιµοποιεί τη λειτουργία Εφέ Εικtνας.

(Κάµερα-Παιχνίδι)

∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας Παιδικής
Φωτογραφικής Μηχανής µε σκιασµένες
γωνίες και έντονα χρώµατα. Μπορείτε να
επιλέξετε το χρωµατικt τtνο µε τον δεξιt
επιλογέα ελέγχου (R).

(Ποπ Χρώµατα)

∆ηµιουργεί µια έντονη εικtνα δίνοντας
έµφαση στους χρωµατικούς τtνους.

(Posterization)

∆ηµιουργεί µιας υψηλής αντίθεσης,
αφηρηµένη εµφάνιση δίνοντας µεγάλη
έµφαση στα πρωτεύοντα χρώµατα, ή στο
άσπρο και το µαύρο. Μπορείτε να επιλέξετε
τα πρωτεύοντα χρώµατα ή το άσπρο και το
µαύρο µε τον δεξιt επιλογέα ελέγχου (R).

(Φωτογραφία Ρετρt) ∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας παλιάς
φωτογραφίας µε χρωµατικούς τtνους σέπια
και µικρή αντίθεση.
(Soft High-key)

∆ηµιουργεί µια εικtνα µε την ατµtσφαιρα
που προσδιορίζεται: φωτεινή, διαφανής,
αιθέρια, τρυφερή, απαλή.

(Επιµέρους Χρώµα)

∆ηµιουργεί µια εικtνα που διατηρεί ένα
συγκεκριµένο χρώµα, αλλά µετατρέπει τα
άλλα χρώµατα σε άσπρο και µαύρο. Μπορείτε
να επιλέξετε ένα χρώµα µε τον δεξιt
επιλογέα ελέγχου (R).

(Μονtχρωµη
Υψηλής Αντίθεσης)

∆ηµιουργεί µια εικtνα µε υψηλή αντίθεση σε
άσπρο και µαύρο.

(Απαλή Εστίαση)

∆ηµιουργεί µια εικtνα µε ένα εφέ απαλού
φωτισµού. Μπορείτε να ρυθµίσετε την
ένταση του εφέ µε τον δεξιt επιλογέα
ελέγχου (R).

19
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Τριπλ\ς επιλογέας ελέγχου
(Πίνακας HDR)

∆ηµιουργεί την αίσθηση ενtς ζωγραφικού
πίνακα, ενισχύοντας τα χρώµατα και τις
λεπτοµέρειες. Η φωτογραφική µηχανή
απελευθερώνει το κλείστρο 3 φορές.
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του εφέ
µε τον δεξιt επιλογέα ελέγχου (R).

(Μονtχρωµη µε
Πλούσιους Τtνους)

∆ηµιουργεί µια ασπρtµαυρη εικtνα µε
πλούσιες διαβαθµίσεις και αναπαραγωγή των
λεπτοµερειών. Η φωτογραφική µηχανή
απελευθερώνει το κλείστρο 3 φορές.

(Μινιατούρα)

∆ηµιουργεί µια εικtνα που τονίζει σε µεγάλο
βαθµt το θέµα, µε έντονη αποεστίαση του
φtντου. Αυτt το εφέ παρατηρείται συχνά σε
εικtνες που παρουσιάζουν µοντέλαµινιατούρες. Μπορείτε να επιλέξετε την
περιοχή που θα είναι εστιασµένη µε τον δεξιt
επιλογέα ελέγχου (R). Η εστίαση των άλλων
περιοχών περιορίζεται δραστικά.

Προσαρµοσµένες Ρυθµίσεις
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στις
[Προεπιλεγµένες Ρυθµίσεις 1, 2, 3]. Αντιστοιχήστε τη λειτουργία
επιλέγοντας MENU t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [Ρυθµίσεις Λειτουργιών]
(Function Settings) t [Προσαρµοσµένες Ρυθµίσεις 1, 2, 3] (Custom
Settings 1, 2, 3).
Αλλάξτε τη λειτουργία που είναι
αντιστοιχισµένη στις [Προσαρµοσµένες
Ρυθµίσεις 1]. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση
είναι [Ισορροπία Λευκού].
Αλλάξτε τη λειτουργία που είναι
αντιστοιχισµένη στις [Προσαρµοσµένες
Ρυθµίσεις 2]. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση
είναι [DRO/Auto HDR].
Αλλάξτε τη λειτουργία που είναι
αντιστοιχισµένη στις [Προσαρµοσµένες
Ρυθµίσεις 3]. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση
είναι [∆ηµιουργικt Στυλ].

pταν στις [Προσαρµοσµένες Ρυθµίσεις 3] έχει αντιστοιχιστεί το
[∆ηµιουργικt Στυλ] ή η [Ισορροπία Λευκού], µπορείτε να κάνετε
ρυθµίσεις ακριβείας µε το πλήκτρο λογισµικού Β.

20
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Αντιστοίχηση
προσαρµ\σιµων πλήκτρων
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε τις
λειτουργίες που χρησιµοποιείτε συχνά σε
κάθε ένα απt τα 4 πλήκτρα. Αυτt είναι
χρήσιµο διtτι µπορείτε να ανακαλείτε τη
λειτουργία πιέζοντας απλά το πλήκτρο.
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Αντιστοίχηση προσαρµ\σιµων πλήκτρων
Αντιστοίχηση λειτουργιών στα προσαρµ\σιµα
πλήκτρα
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε τις
λειτουργίες που χρησιµοποιείτε συχνά
στο δεξιt πλήκτρο του τροχού ελέγχου,
το πλήκτρο λογισµικού C, το πλήκτρο
λογισµικού Β και το πλήκτρο AF/MF.

Πλήκτρο AF/MF
MENU

Πλήκτρο λογισµικού C
Πλήκτρο λογισµικού Β
∆εξιt πλήκτρο

1 Επιλέξτε το MENU.
2 Επιλέξτε το [Ρυθµίσεις] (Setup) t [Ρυθµίσεις

Προσαρµtσιµων Πλήκτρων] (Custom Key Settings).

3 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχήσετε.
4 Πιέστε το πλήκτρο ανάκλησης της λειτουργίας που
αντιστοιχήσατε στο πλήκτρο.

22
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Λειτουργίες που µπορούν να αντιστοιχιστούν
Οι λειτουργίες που µπορείτε να αντιστοιχήσετε σε κάθε πλήκτρο είναι
οι παρακάτω.
Το
υποδεικνύει την προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Πλήκτρο AF/MF
Έλεγχος AF/MF
Υποβοήθηση MF
Ρυθµίσεις Εστίασης

z

Ρύθµιση ∆εξιού Πλήκτρου
Λειτουργία Λήψης

Ισορροπία Λευκού

Επιλογή AF/MF

Λειτουργία Φωτοµέτρησης

Λειτουργία Αυτtµατης Εστίασης

DRO/Auto HDR

Περιοχή Αυτtµατης Εστίασης

Εφέ Εικtνας

Ψηφιακt Ζουµ Ακριβείας

∆ηµιουργικt Στυλ

Αναγνώριση Προσώπων

Λειτουργία Φλας

Κλείστρο Χαµtγελου

Αντιστάθµιση Φλας

Εφέ Απαλού ∆έρµατος

Υποβοήθηση MF

Ποιtτητα

Ρυθµίσεις Εστίασης

ISO

Χωρίς ρύθµιση

23
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Αντιστοίχηση προσαρµ\σιµων πλήκτρων
Ρύθµιση Πλήκτρου Λογισµικού Β
Λειτουργία Λήψης

Ισορροπία Λευκού

Επιλογή AF/MF

Λειτουργία Φωτοµέτρησης

Λειτουργία Αυτtµατης Εστίασης

DRO/Auto HDR

Περιοχή Αυτtµατης Εστίασης

Εφέ Εικtνας

Ψηφιακt Ζουµ Ακριβείας

∆ηµιουργικt Στυλ

Αναγνώριση Προσώπων

Λειτουργία Φλας

Κλείστρο Χαµtγελου

Αντιστάθµιση Φλας

Εφέ Απαλού ∆έρµατος

Υποβοήθηση MF

Ποιtτητα

Ρυθµίσεις Εστίασης

ISO

Χωρίς ρύθµιση

Ρύθµιση Πλήκτρου Λογισµικού C
Λειτουργία Λήψης
Προσαρµοσµένη Ρύθµιση

[Προσαρµοσµένη Ρύθµιση] (Custom) του [Ρύθµιση
Πλήκτρου Λογισµικού C] (Soft key C Setting)
Μπορείτε να ρυθµίσετε αυτt το στοιχείο αν ρυθµίσετε το [Ρύθµιση
Πλήκτρου Λογισµικού C] στη θέση [Προσαρµοσµένη] (Custom).
Τα επιλεγµένα στοιχεία εµφανίζονται στο κάτω µέρος της οθtνης
tταν επιλέξετε το CUSTOM µε το πλήκτρο λογισµικού C (το κέντρο
του τροχού ελέγχου).
Επιλέξτε το επιθυµητt στοιχείο πιέζοντας το δεξιt/αριστερt µέρος
του τροχού ελέγχου.

Προσαρµοσµένα στοιχεία (Custom 1 έως 5)

24
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Επιλογή AF/MF
Λειτουργία Αυτtµατης Εστίασης
Περιοχή Αυτtµατης Εστίασης
Αναγνώριση Προσώπων
Κλείστρο Χαµtγελου
Εφέ Απαλού ∆έρµατος
Ποιtτητα
ISO (Προεπιλεγµένη ρύθµιση [Custom 1])
Ισορροπία Λευκού (Προεπιλεγµένη ρύθµιση [Custom 2])
Λειτουργία Φωτοµέτρησης
DRO/Auto HDR (Προεπιλεγµένη ρύθµιση [Custom 3])
Εφέ Εικtνας
∆ηµιουργικt Στυλ
Λειτουργία Φλας
Χωρίς ρύθµιση (Προεπιλεγµένη ρύθµιση [Custom 4/5])
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Πλήκτρο AF/MF/
Πλήκτρο AEL
Μπορείτε να κάνετε προσωρινά εναλλαγή
µεταξύ αυτtµατης και χειροκίνητης
εστίασης µε το πλήκτρο AF/MF. Μπορείτε
να κλειδώσετε την Αυτtµατη Έκθεση (AE)
µε το πλήκτρο AEL.
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Πλήκτρο AF/MF/ Πλήκτρο AEL
Αλλαγή της λειτουργίας εστίασης µε το πλήκτρο
AF/MF
Η λειτουργία εστίασης αλλάζει απt αυτtµατη ή άµεση χειροκίνητη
εστίαση σε χειροκίνητη εστίαση και απt χειροκίνητη εστίαση σε
αυτtµατη.

1 Τοποθετήστε το διακtπτη

AF/MF/AEL στη θέση AF/MF.

Το πλήκτρο γίνεται πλήκτρο AF/MF.

2 Πιέστε το πλήκτρο AF/MF.

Η λειτουργία εστίασης αλλάζει tσο είναι πιεσµένο το πλήκτρο
(προεπιλεγµένη ρύθµιση).
Μπορείτε να κάνετε τη λειτουργία εστίασης να παραµένει
αλλαγµένη ακtµα και αν αφαιρέσετε το δάχτυλt σας απt το
πλήκτρο επιλέγοντας MENU t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [Έλεγχος
AF/MF] (AF/MF control).

z Χρήσιµες λειτουργίες στη λειτουργία χειροκίνητης
εστίασης
Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία απt το MENU t
[Ρυθµίσεις] (Setup).

Υποβοήθηση MF (MF Assist)
Μεγεθύνει την εικtνα για να κάνει πιο εύκολη τη χειροκίνητη
εστίαση. Η εικtνα µεγεθύνεται 5,9 φορές ή 11,7 φορές. Μπορείτε
επίσης να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία µαζί µε τη
λειτουργία άµεσης χειροκίνητης εστίασης.
Στάθµη Peaking/Χρώµα Peaking
Ενισχύει το περίγραµµα των περιοχών που είναι εστιασµένες µε ένα
συγκεκριµένο χρώµα και σας επιτρέπει να ελέγξετε πιο εύκολα την
εστίαση.
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Πλήκτρο AF/MF/ Πλήκτρο AEL
Κλείδωµα της αυτ\µατης έκθεσης (AE) µε το
πλήκτρο AEL

1 Τοποθετήστε το διακtπτη

AF/MF/AEL στη θέση AEL.

Το πλήκτρο γίνεται πλήκτρο AEL
(κλειδώµατος αυτtµατης έκθεσης).

2 Εστιάστε στο σηµείο για το οποίο θέλετε να ρυθµίσετε την
έκθεση.

3 Πιέστε το πλήκτρο AEL.

Η έκθεση κλειδώνεται και φωτίζεται το

(κλείδωµα AE).

4 Κρατώντας πιεσµένο το πλήκτρο AEL, εστιάστε στο θέµα σας
και πραγµατοποιήστε τη λήψη.

Μπορείτε να διατηρήσετε την αυτtµατη έκθεση κλειδωµένη µέχρι
να πιέσετε ξανά το πλήκτρο AEL επιλέγοντας MENU t [Ρυθµίσεις]
(Setup) t [AEL].
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Άλλα
Εδώ θα βρείτε tλες τις διαθέσιµες
ρυθµίσεις (Μενού), ορισµένες µοναδικές
λειτουργίες, τις ενδείξεις που
εµφανίζονται στην οθtνη, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, κλπ.
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Άλλα
Λίστα µενού
Μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιµοποιήσετε διάφορες λειτουργίες
απt το µενού.
Πιέζοντας το MENU, εµφανίζονται στην οθtνη 6 µενού: [Λειτουργία
Λήψης] (Shoot Mode), [Φωτογραφική Μηχανή] (Camera), [Μέγεθος
Εικtνας] (Image Size), [Φωτεινtτητα/Χρώµα] (Brightness/Color),
[Αναπαραγωγή] (Playback) και [Ρυθµίσεις] (Setup). Μπορείτε να
ρυθµίσετε διάφορες λειτουργίες σε κάθε ένα απt αυτά. Τα στοιχεία
που δεν µπορούν να ρυθµιστούν στην τρέχουσα κατάσταση
εµφανίζονται γκρίζα.

Λειτουργία Λήψης

Σας επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργία λήψης, tπως λειτουργία
έκθεσης, πανοραµική λήψη, ή Επιλογή Σκηνικού.
Intelligent Auto/Manual Exposure (Χειροκίνητη Έκθεση)/Shutter Priority
(Προτεραιtτητα κλείστρου)/Aperture Priority(Προτεραιtτητα διαφράγµατος)/
Program Auto (Αυτtµατο πρtγραµµα)
Scene Selection
(Επιλογή Σκηνικoύ)

Πορτρέτο/Τοπίο/Μάκρο/∆ράση στα Σπορ/
Ηλιοβασίλεµα/Νυχτερινt Πορτρέτο/
Νυχτερινή Λήψη/Λήψη µε το Χέρι στο
Ηµίφως

Anti Motion Blur

∆είτε σελίδα 40.

Sweep Panorama

∆είτε σελίδα 39.

3D Sweep Panorama

∆είτε σελίδα 39.
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Φωτογραφική Μηχανή

Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε λειτουργίες λήψης, tπως συνεχής λήψη,
Χρονοδιακtπτης, λήψη µε τηλεχειριστήριο και φλας.
Drive Mode
(Λειτουργία Οδήγησης)

Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./
Self-timer/Self-timer(Cont.)/Bracket: Cont./Remote Cdr.

Flash Mode (Λειτουργία Φλας)

Flash Off (Απενεργοποίηση φλας)/Autoflash
(Αυτtµατο φλας)/Fill-flash (Φλας γεµίσµατος)/Slow
Sync. (Αργtς συγχρονισµtς)/Rear Sync. (Οπίσθιος
συγχρονισµtς)/Wireless (Ασύρµατο)

AF/MF Select (Επιλογή αυτtµατης/χειροκίνητης εστίασης)

Autofocus (Αυτtµατη Εστίαση)/DMF (Άµεση Χειροκίνητη Εστίαση)/Manual focus (Χειροκίνητη Εστίαση)

Autofocus Area (Περιοχή
αυτtµατης εστίασης)

Multi (Πολλαπλή)/Center (Κέντρο)/Flexible Spot
(Ευέλικτο σηµείο)

Autofocus Mode (Λειτουργία
αυτtµατης εστίασης)

Single-shot AF (Μια λήψη)/Continuous AF (Συνεχής)

Object Tracking (Παρακολούθηση
Αντικειµένου)

On/Off

Precision Dig. Zoom (Ψηφιακt
ζουµ ακριβείας)

Μέγιστο 10 φορές

Face Detection (Ανίχνευση
προσώπου)

On (Regist. Faces) (Καταχωρηµένα Πρtσωπα)/On/
Off

Face Registration (Καταχώριση
Προσώπου)

New Regist. (Νέα Καταχώριση)/Order Exchanging (Αλλαγή Σειράς)/Delete (∆ιαγραφή)/Delete All (∆ιαγραφή pλων)

Smile Shutter (Κλείστρο χαµtγελου)

Off/On

Soft Skin Effect (Εφέ Απαλt ∆έρµα) On/Off
Οθtνη LCD (DISP)

Graphic Display (Οθtνη Γραφικών)/Display All Info.
(Εµφάνιση pλων των Πληροφοριών)/Big Font Size
Disp. (Μεγάλο Μέγεθος Χαρακτήρων)/No Disp. Info.
(Χωρίς Εµφάνιση Πληροφοριών)/Live View Priority
(Προτεραιtτητα Live View)/Level (Στάθµη)/Histogram
(Ιστtγραµµα)/For viewfinder (Για το σκtπευτρο)

Οθtνη Σκοπεύτρου (DISP)

Disp. Basic Info (Εµφάνιση Βασικών Πληροφοριών)/
Level (Στάθµη)/ Histogram (Ιστtγραµµα)

Πλήκτρο DISP (Οθtνη)

Graphic Display (Οθtνη Γραφικών)/Display All Info.
(Εµφάνιση pλων των Πληροφοριών)/Big Font Size
Disp. (Μεγάλο Μέγεθος Χαρακτήρων)/No Disp. Info.
(Χωρίς Εµφάνιση Πληροφοριών)/Live View Priority
(Προτεραιtτητα Live View)/Level (Στάθµη)/Histogram
(Ιστtγραµµα)/For viewfinder (Για το σκtπευτρο)
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Άλλα
Μέγεθος Εικ\νας

Σας επιτρέπει να ορίσετε το µέγεθος εικtνας και την αναλογία
διαστάσεων κτλ.
Φωτογραφία
Image Size
(Μέγεθος Εικtνας)

3:2: L: 24 M/M: 12M/S: 6M
16:9: L: 20M/M: 10M/S: 5.1M

Aspect Ratio
(Αναλογία ∆ιαστάσεων)

3:2/16:9

Quality (Ποιtτητα)

RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard

3D Sweep Panorama
Image Size (Μέγεθος
Εικtνας)

16:9/Standard/Wide

Panorama Direction
∆εξιά/Αριστερά
(∆ιεύθυνση Πανοράµατος)
Sweep Panorama
Image Size
(Μέγεθος Εικtνας)

Standard/Wide

Panorama Direction
∆εξιά/Αριστερά/Επάνω/Κάτω
(∆ιεύθυνση Πανοράµατος)
Ταινία
Φορµά Αρχείου

AVCHD1)/MP4

AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/24M
(FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 1440x1080 12M/VGA 3M
Η ένδειξη interlace ή progressive διαφέρει, ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.
1) 60i/60p ή 50i/50p
2) 60i ή 50i
3) 60p ή 50p
4) 24p ή 25p
Ρύθµιση Εγγραφής
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Φωτειν\τητα/Χρώµα

Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθµίσεις στη φωτεινtτητα, tπως λειτουργία
φωτοµέτρησης και ρυθµίσεις χρώµατος, tπως ισορροπία λευκού.
Exposure Comp.
(Αντιστάθµιση έκθεσης)

-5.0EV έως +5.0EV

ISO

ISO AUTO/100-16000

White Balance
(Ισορροπία λευκού)

Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day
White/Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/
Custom/Custom Setup

Metering Mode (Λειτουργία φωτοµέτρησης)

Multi (Πολλαπλών Σηµείων)/Center
(Κεντροβαρής)/Spot (Σηµειακή)

Flash Comp.
(Αντιστάθµιση φλας)

-3.0EV έως +3.0EV

DRO/Auto HDR (Ρυθµίσεις δυναµικού εύρους)

Off/D-Range Opt./Auto HDR

Picture Effect (Εφέ
Εικtνας)

Off/Κάµερα-Παιχνίδι/Ποπ Χρώµα/Posterization/
Φωτογραφία Ρετρt/Soft High-key/Επιµέρους
Χρώµα/Μονtχρωµη Υψηλής Αντίθεσης/Απαλή
Εστίαση/Πίνακας HDR/Μονtχρωµο µε Πλούσιους
τtνους/Μινιατούρα

Creative Style
(∆ηµιουργικt στιλ)

Τυπική/Ζωντανά χρώµατα/Ουδέτερο/Καθαρt/
Βαθύ/Φωτεινt/Πορτρέτο/Τοπίο/ Ηλιοβασίλεµα/
Νυχτερινή Σκηνή/Φύλλα Φθινοπώρου/
Ασπρtµαυρη/Σέπια
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Άλλα
Αναπαραγωγή

Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής.
Delete (∆ιαγραφή)

Multiple Img. (Πολλαπλές Εικtνες)/All in Folder
(pλες στο Φάκελο)/All AVCHD View Files (pλα τα
Αρχεία AVCHD View)

Slide Show (Παρουσίαση)

Repeat (Επανάληψη)/Interval (Ενδιάµεσο
∆ιάστηµα)/Image Type (Τύπος Εικtνας)

View Mode (Λειτουργία
Προβολής)

Προβολή Φακέλων (Φωτογραφίες)/Προβολή
Φακέλων (MP4)/Προβολή AVCHD

Image Index (Ευρετήριο
Εικtνων)

6 Εικtνες/12 Εικtνες

Rotate (Περιστροφή)

Αριστερtστροφα

Protect (Προστασία)

Multiple Img. (Πολλαπλές Εικtνες)/Cancel All
Images (Ακύρωση pλων των Εικtνων)/Cancel All
Movies (MP4) (Ακύρωση pλων των Ταινιών
(mp4))/Cancel All AVCHD View Files (Ακύρωση
pλων των Αρχείων AVCHD View)

3D Viewing (Προβολή 3D)
Enlarge Image
(Μεγέθυνση Εικtνας)

Αναπαραγωγή 3D σε µια 3D TV
Μεγεθύνει την εικtνα που αναπαράγεται

Volume Settings
(Ρυθµίσεις Ήχου)

0 έως 7

Specify Printing
(Καθορισµtς Εκτύπωσης)

DPOF Setup (Ρύθµιση DPOF)/Date Imprint
(Αναγραφή Ηµεροµηνίας)

Display Contents
(Περιεχtµενα Οθtνης)

Display Info. (Εµφάνιση Πληροφοριών)/
Histogram (Ιστtγραµµα)/No Disp. Info. (Χωρίς
Εµφάνιση Πληροφοριών)
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Ρυθµίσεις

Σας επιτρέπει να κάνετε πιο λεπτοµερείς ρυθµίσεις λήψης ή να
αλλάξετε τις ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής.
Ρυθµίσεις λήψης
AEL

Ρυθµίζει τον τρtπο λειτουργίας του πλήκτρου
AEL.
(Hold/Toggle)

AF/MF control (Έλεγχος
AF/MF)

Ρυθµίζει τον τρtπο λειτουργίας του πλήκτρου
AF/MF.
(Hold/Toggle)

Dial/Wheel Lock
(Κλείδωµα Επιλογέων/
Τροχού)

Ρυθµίζει αν θα κλειδώνονται οι επιλογείς
ελέγχου και ο τροχtς ελέγχου.
(All/Control Wheel/Off)

AF Illuminator (Φωτισµtς
AF)

Ρυθµίζει το Φωτισµt AF για να υποβοηθήσει την
αυτtµατη εστίαση σε σκοτεινά µέρη.
(Auto/Off)

Red Eye Reduction
(Μείωση εφέ κtκκινων
µατιών)

Παρέχει προ-φλας πριν τη λήψη tταν
χρησιµοποιείτε το φλας, για να αποφευχθεί η
εµφάνιση κtκκινων µατιών.
(On/Off).

FINDER/LCD Setting
(Ρύθµιση
σκοπεύτρου/οθtνης LCD)

Καθορίζει τον τρtπο εναλλαγής µεταξύ του
Σκοπεύτρου και της οθtνης LCD.
(Auto/Viewfinder/LCD Monitor)

Live View Display (Οθtνη
Live View)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εµφανίζεται η
τιµή της αντιστάθµισης έκθεσης, κλπ. στην
οθtνη.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)

Auto Review (Αυτtµατη
Επισκtπηση)

Ρυθµίζει τη διάρκεια εµφάνισης της εικtνας
αµέσως µετά τη λήψη.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)

Grid Line (Γραµµές
Πλέγµατος)

Ενεργοποιεί τις γραµµές πλέγµατος που σας
βοηθούν να ρυθµίσετε τη σύνθεση των εικtνων.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square
Grid/Off)
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Άλλα
Στάθµη Peaking

Ενισχύει τα περιγράµµατα του πεδίου που είναι
µέσα στην περιοχή εστίασης µε ένα συγκεκριµένο
χρώµα. (High/Mid/Low/Off)

Χρώµα Peaking

Καθορίζει το χρώµα που θα χρησιµοποιηθεί για
τη λειτουργία Peaking. (Λευκt/Κtκκινο/Κίτρινο)

MF Assist (Υποβοήθηση
MF)

Εµφανίζει µια µεγεθυσµένη εικtνα tταν
εστιάζετε χειροκίνητα. (On/Off)

MF Assist Time (Χρtνος
Υποβοήθησης MF)

Καθορίζει το χρονικt διάστηµα που θα
εµφανίζεται η εικtνα σε µεγέθυνση.
(No Limit (χωρίς tριο)/5 Sec/2 Sec)

Color Space (Χρωµατικtς
χώρος)

Αλλάζει το εύρος της χρωµατικής αναπαραγωγής.
(sRGB/AdobeRGB)

SteadyShot

Ρυθµίζει την αντιστάθµιση κουνήµατος της
φωτογραφικής µηχανής. (On/Off)

Release w/oLens
(Απελευθέρωση
κλείστρου χωρίς φακt)

Ρυθµίζει αν θα απελευθερώνεται ή tχι το
κλείστρο tταν δεν υπάρχει φακtς.
(Enable (ενεργοποίηση)/Disable (απενεργοποίηση))

Eye-Start AF

Καθορίζει αν θα χρησιµοποιείται η αυτtµατη
εστίαση tταν κοιτάζετε µέσα απt το σκtπευτρο.
(On/Off)

Front Curtain Shutter

Καθορίζει αν θα χρησιµοποιείται η λειτουργία
πρtσθιου ηλεκτρονικού κλείστρου-κουρτίνας.
(On/Off)

Long Exposure NR

Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου για
λήψεις µακράς έκθεσης. (On/Off)

High ISO NR

Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου για
λήψεις υψηλής ευαισθησίας ISO. (High
(Υψηλή)/Normal (Κανονική)/Low (Περιορισµένη))

Lens Comp.: Shading

Αντισταθµίζει τις σκιασµένες γωνίες της οθtνης.
(Auto/Off)

Lens Comp.: Chro. Aber.

Περιορίζει τη χρωµατική απtκλιση στις γωνίες
της οθtνης. (Auto/Off)

Lens Comp.: Distortion

Αντισταθµίζει την παραµtρφωση που εµφανίζεται
στην οθtνη. (Auto/Off)

Εγγραφή Ήχου Ταινιών

Ρυθµίζει τον ήχο κατά την εγγραφή ταινιών.
(On/Off)

Μείωση Θορύβου Ανέµου

Περιορίζει το θtρυβο του ανέµου κατά τη
διάρκεια της εγγραφής ταινιών. (On/Off)

AF Micro Adj. (Ρύθµιση
Ακριβείας Αυτtµατης
Εστίασης)

Ρυθµίζει µε ακρίβεια τη θέση αυτtµατης
εστίασης tταν χρησιµοποιείται ο Προσαρµογέας
Τοποθέτησης LA-EA2 (πωλείται χωριστά).
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
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Κύριες Ρυθµίσεις
Menu start (Μενού
έναρξης)

Επιλέγει το πρώτο µενού που εµφανίζεται,
µεταξύ του κύριου µενού και του τελευταίου
µενού που είχε εµφανιστεί.
(Top (Κύριο)/Previous (Προηγούµενο))

Function Settings
(Ρυθµίσεις Λειτουργιών)

Καθορίζει τις λειτουργίες που ανακαλούνται µε
τον Τριπλt επιλογέα ελέγχου. (Ρυθµίσεις
Λειτουργιών 1 ως 4/Προσαρµοσµένες Ρυθµίσεις
1 ως 3/Έναρξη Προσαρµοσµένων Ρυθµίσεων)

Custom Key Settings
(Ρυθµίσεις
Προσαρµοσµένων
Πλήκτρων)

Αντιστοιχίζει λειτουργίες στα διάφορα πλήκτρα.
(AF/MF button (Πλήκτρο AF/MF) / Right Key
Setting (Ρύθµιση ∆εξιού Πλήκτρου)/Soft key B
Setting (Ρύθµιση Πλήκτρου Λογισµικού Β)/Soft
key C Setting (Ρύθµιση Πλήκτρου Λογισµικού
C)/Custom (Προσαρµοσµένη Ρύθµιση))

Beep (Ηχητικt σήµα)

Επιλέγει τον ήχο που αναπαράγεται tταν
χειρίζεστε τη φωτογραφική µηχανή. (On/Off)

Language (Γλώσσα)

Επιλέγει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στην
οθtνη.

Date/Time Setup (Ρύθµιση Ρυθµίζει την ηµεροµηνία και την ώρα.
Ηµεροµηνίας/Ώρας)
Area Setting (Ρύθµιση
Περιοχής)

Επιλέγει την περιοχή tπου χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή.

Help Guide Display (Εµφάνιση Οδηγού Βοήθειας)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Οδηγt
Βοήθειας. (On/Off)

Ρυθµίζει την ώρα που η φωτογραφική µηχανή
Power Save
(Εξοικονtµηση Ενέργειας) εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονtµησης
ενέργειας. (30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
Ρυθµίζει τη φωτεινtτητα της οθtνης LCD.
LCD Brightness
(Φωτεινtτητα οθtνης LCD) (Auto/Manual/Sunny Weather (καλtς καιρtς))
Καθορίζει τη φωτεινtτητα του σκοπεύτρου
Viewfinder Bright.
(Φωτεινtτητα σκοπεύτρου) (πωλείται χωριστά). (Auto/Manual)
Display Col. (Χρώµα Οθtνης) Επιλέγει το χρώµα της οθtνης LCD. (Μαύρο/Λευκt)
Wide Image (Ευρεία
Εικtνα)

Επιλέγει µέθοδο εµφάνισης των ευρείων
εικtνων. (Πλήρης Οθtνη/Κανονική)

Playback Display (Οθtνη
Αναπαραγωγής)

Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την
αναπαραγωγή πορτρέτων.
(Αυτtµατη Περιστροφή/Χειροκίνητη Περιστροφή)

HDMI Resolution
(Ανάλυση HDMI)

Καθορίζει την ανάλυση κατά τη σύνδεση µε µια
τηλεtραση HDMI. (Auto/1080p/1080i)

CTRL FOR HDMI
(Έλεγχος HDMI)

Επιλέγει αν η φωτογραφική µηχανή θα λειτουργεί
ή tχι µε το τηλεχειριστήριο µιας τηλεtρασης
συµβατής µε “BRAVIA” Sync. (On/Off)
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Άλλα
USB Connection
(Σύνδεση USB)

Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για
σύνδεση USB.
(Αυτtµατο/Μαζική Αποθήκευση/PTP)

Cleaning Mode
(Λειτουργία Καθαρισµού)

Σας επιτρέπει να καθαρίσετε τον αισθητήρα
εικtνας.

Version (Έκδοση)

Εµφανίζει το µοντέλο της φωτογραφικής
µηχανής και του φακού.

Demo Mode (Λειτουργία
Επίδειξης)

Ρυθµίζει αν θα εµφανίζεται ή tχι η επίδειξη µε
τις ταινίες.
(On/Off)

Reset Default
(Επαναφορά
Προεπιλογών)

Επαναφέρει τη φωτογραφική µηχανή στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Memory Card Tool (Εργαλεία Κάρτας Μνήµης)
Format (∆ιαµtρφωση)

∆ιαµορφώνει την κάρτα µνήµης.

File Number (Αριθµtς
Αρχείου)

Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την
αντιστοίχηση αριθµών αρχείου στις εικtνες.
(Σειριακή/Επαναφορά)

Folder Name (pνοµα
Φακέλου)

Επιλέγει τη µορφή του ονtµατος φακέλου.
(Τυπική Μορφή/Μορφή Ηµεροµηνίας)

Επιλέγει το φάκελο εγγραφής.
Select Shoot. Folder
(Επιλογή Φακέλου Λήψης)
New Folder (Νέος Φάκελος) ∆ηµιουργεί νέο φάκελο.
Recover Image DB
(Ανάκτηση Βάσης
∆εδοµένων Εικtνων)

Επιδιορθώνει το αρχείο βάσης δεδοµένων
εικtνας των ταινιών tταν διαπιστώνονται
ανακολουθίες.

Εµφανίζει τον εναποµένοντα χρtνο εγγραφής
Display Card Space
(Εµφάνιση Χώρου Κάρτας) ταινιών και τον εγγράψιµο αριθµt φωτογραφιών
στην κάρτα µνήµης.
Eye-Fi Setup* (Ρύθµιση Eye-Fi)
Upload Settings
Ρυθµίζει τη λειτουργία αναφtρτωσης της
(Ρυθµίσεις Αναφtρτωσης) φωτογραφικής µηχανής tταν χρησιµοποιείται
µια κάρτα Eye-Fi. (On/Off)
* Εµφανίζεται tταν εισάγεται µια κάρτα Eye-Fi (πωλείται ξεχωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή. Μην αφήνετε την κάρτα Eye-Fi εισαγµένη στη
φωτογραφική µηχανή tταν είστε σε αεροπλάνο. Αν έχει εισαχθεί κάρτα EyeFi στη φωτογραφική µηχανή, ορίστε το [Ρυθµίσεις Αναφtρτωσης] στο [Off].
Οι κάρτες Eye-Fi µπορούν να χρησιµοποιηθούν µtνο στις χώρες/περιοχές
που έχουν αγοραστεί. Χρησιµοποιήστε τις κάρτες Eye-Fi σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας/περιοχής στην οποία αγοράσατε την κάρτα.
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Μοναδικές λειτουργίες ψηφιακής λήψης
Εδώ θα σας παρουσιάσουµε µερικές απt τις µοναδικές λειτουργίες
που µπορούν να επιτευχθούν µε την πλήρη χρήση της τεχνολογίας
ψηφιακής απεικtνισης της Sony.

Sweep Panorama/3D Sweep Panorama
Ενώ µετακινείτε τη φωτογραφική µηχανή οριζtντια ή κατακtρυφα, η
φωτογραφική µηχανή λαµβάνει µια σειρά απt φωτογραφίες και τις
συνθέτει για να δηµιουργήσει µια πανοραµική εικtνα. Η λειτουργία
Sweep Panorama σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη
πανοραµικών σκηνών που δεν είναι δυνατtν να χωρέσουν ολtκληρες
στην οθtνη, χωρίς κενά και ασυνέχειες.
Στη λειτουργία 3D Sweep Panorama, εφαρµtζοντας την τεχνολογία
πανοραµικής λήψης, η φωτογραφική µηχανή λαµβάνει χωριστές
φωτογραφίες, µια για το αριστερt µάτι και µια για το δεξί µάτι και τις
συνδυάζει ώστε να µοιάζουν µε µια εικtνα 3D.

1 Επιλέξτε MENU t [Λειτουργία Λήψης] (Shoot Mode) t
[Sweep Panorama] ή [3D Sweep Panorama].

2 Πραγµατοποιήστε τη λήψη,
ακολουθώντας τις οδηγίες
στην οθtνη LCD.

Η γκρίζα περιοχή στην αριστερή
πλευρά της οθtνης δεν καταγράφεται.
Μπάρα καθοδήγησης
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Άλλα
z Συµβουλές για τη λήψη µιας πανοραµικής εικ\νας
Κινείστε τη φωτογραφική µηχανή σε ένα τtξο µε σταθερή ταχύτητα
και προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην οθtνη LCD. Το
[Sweep Panorama] ενδείκνυται περισσtτερο για ακίνητα θέµατα,
αντί για κινούµενα.
Κατακtρυφη διεύθυνση
Οριζtντια διεύθυνση

Ακτίνα tσο πιο µικρή γίνεται

Anti Motion Blur
Η φωτογραφική µηχανή συνδυάζει 6 φωτογραφίες που έχουν ληφθεί
πολύ γρήγορα σε µια φωτογραφία, ώστε να περιοριστεί το κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής ενώ συγχρtνως αποφεύγονται τα
παράσιτα. Πραγµατοποιώντας επεξεργασία χωριστά στο θέµα που
βρίσκεται στο προσκήνιο και στο φtντο, περιορίζεται τtσο το κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής, tσο και το θtλωµα του θέµατος. Η
αποφυγή της χρήσης του φλας εµποδίζει την υπερέκθεση.

1 Επιλέξτε MENU t [Λειτουργία Λήψης] (Shoot Mode) t [Anti
Motion Blur].
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z ∆ιαφορά µεταξύ των λειτουργιών [Anti Motion Blur] και
[Hand-held Twilight] (Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως)
pπως και µε το [Anti Motion Blur], η φωτογραφική µηχανή
συνδυάζει 6 λήψεις σε 1 φωτογραφία µε το [Hand-held Twilight]
στην [Επιλογή Σκηνικού].
Το [Hand-held Twilight] έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται tταν
πραγµατοποιείτε λήψη µιας σκοτεινής σκηνής, tπως µιας σκηνής τη
νύχτα. pταν δεν υπάρχει αρκετt φως και είναι πιθανt να σηµειωθεί
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής, η φωτογραφική µηχανή
αυξάνει αυτtµατα την ευαισθησία και πραγµατοποιεί λήψη µε µια
ταχύτητα κλείστρου που περιορίζει το κούνηµα της φωτογραφικής
µηχανής.
Το [Anti Motion Blur] έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται tταν
πραγµατοποιείτε λήψη ενtς θέµατος µε χαµηλt φωτισµt, tπως για
παράδειγµα στη λήψη σε εσωτερικούς χώρους. Η φωτογραφική
µηχανή αυξάνει αυτtµατα την ευαισθησία και πραγµατοποιεί λήψη
του θέµατος µε υψηλή ταχύτητα κλείστρου για να περιορίσει το
θtλωµα που προκαλείται απt την κίνηση του θέµατος.

Χειροκίνητη εγγραφή ταινιών
Στις λειτουργίες P, Α, S, ή Μ, µπορείτε να ρυθµίσετε την έκθεση
ακtµα και tταν πραγµατοποιείτε λήψη ταινιών. Αυτt σας επιτρέπει να
επιτυγχάνετε µεγαλύτερη δηµιουργική έκφραση, περιορίζοντας την
εστίαση του φtντου, ρυθµίζοντας τη φωτεινtτητα, κλπ.

1 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE.
2 Ρυθµίστε την έκθεση χρησιµοποιώντας τους επιλογείς
ελέγχου L/R και τον τροχt ελέγχου.

Τα στοιχεία που µπορείτε να ρυθµίσετε ποικίλουν, ανάλογα µε τη
λειτουργία λήψης (σελίδα 13).
Σηµείωση
• Σηµειώνεται επίσης εγγραφή του ήχου του φακού και της λειτουργίας της
φωτογραφικής µηχανής.
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Άλλα
Εγχειρίδιο
Ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο ”, το οποίο περιλαµβάνεται στο CD-ROM
(παρέχεται) για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τις πολλές
λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής.

Για χρήστες Windows

1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CDROM (παρέχεται) στον οδηγt CD-ROM.

2 Κάντε κλικ στο [Handbook].
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
4 Ξεκινήστε το “Εγχειρίδιο

” ( Handbook) απt τη
συντtµευση στην επιφάνεια εργασίας.

Για χρήστες Macintosh

1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CDROM (παρέχεται) στον οδηγt CD-ROM.

2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε στον

υπολογιστή σας το “Handbook.pdf"που είναι αποθηκευµένο
στο φάκελο [GR].

3 Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλt κλικ στο
“Handbook.pdf”.
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Περιορισµοί των λειτουργιών
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης
Οι λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξαρτώνται απt την
επιλεγµένη λειτουργία λήψης.
Στον παρακάτω πίνακα, η ένδειξη
υποδεικνύει διαθέσιµη λειτουργία.
Η ένδειξη – υποδεικνύει µη διαθέσιµη λειτουργία. Οι λειτουργίες που δεν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εµφανίζονται µε γκρι χρώµα στην οθtνη.
Λειτουργία
Λήψης

Αντιστάθµιση ΧρονοδιαΈκθεσης
κtπτης

Συνεχής
Λήψη

Ανίχνευση
Προσώπου

Εφέ
Εικtνας

(Intelligent
Auto)
(Sweep
Panorama)
(3D Sweep
Panorama)
(Anti Motion
Blur)

(Επιλογή
Σκηνικού)

(Αυτtµατο
Πρtγραµµα)
(Προτεραιtτητα
∆ιαφράγµατος)
(Προτεραιtτητα
Κλείστρου)
(Χειροκίνητη
Έκθεση)

Σηµείωση
• Οι διαθέσιµες λειτουργίες µπορεί επίσης να περιορίζονται απt άλλες
συνθήκες, εκτtς απt τη λειτουργία λήψης.
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Άλλα
∆ιαθέσιµες λειτουργίες φλας
Οι λειτουργίες φλας που µπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται απt τη
λειτουργία λήψης και τις επιλεγµένες λειτουργίες.
Στον παρακάτω πίνακα, η ένδειξη υποδεικνύει διαθέσιµη
λειτουργία. Η ένδειξη – υποδεικνύει µη διαθέσιµη λειτουργία.
Οι λειτουργίες που δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εµφανίζονται µε
γκρι χρώµα στην οθtνη.
Λειτουργία
Λήψης
(Intelligent
Auto)
(Sweep
Panorama)
(3D Sweep
Panorama)
(Anti Motion
Blur)

(Επιλογή
Σκηνικού)

(Αυτtµατο
Πρtγραµµα)
(Προτεραιtτητα
∆ιαφράγµατος)
(Προτεραιtτητα
Κλείστρου)
(Χειροκίνητη
Έκθεση)
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Χωρίς
Φλας

Αυτtµατο Φλας γεφλας
µίσµατος

Αργtς συγ- Οπίσθιος
Ασύρµατο
χρονισµtς συγχρονισµtς
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Σηµειώσεις
• Οι λειτουργίες φλας µπορεί επίσης να περιορίζονται απt άλλες συνθήκες,
εκτtς απt τη λειτουργία λήψης.
• Ακtµα κι αν επιλέξετε µια εφαρµtσιµη λειτουργία φλας, το φλας δεν
φωταγωγεί αν δεν είναι σηκωµένο.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ασύρµατο φλας µε το ενσωµατωµένο
φλας. Χρησιµοποιείστε ένα ασύρµατο φλας ελέγχου λtγου φωτισµού
(πωλείται χωριστά), ή ένα ασύρµατο φλας (πωλείται χωριστά).
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Άλλα
Αριθµ\ς εγγράψιµων εικ\νων
Μtλις εισάγετε µια κάρτα µνήµης στη
φωτογραφική µηχανή και τοποθετήσετε
το διακtπτη ισχύος στη θέση ΟΝ,
εµφανίζεται ο αριθµtς των εικtνων που
µπορούν να εγγραφούν (εφtσον
συνεχίσετε να κάνετε λήψεις
χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες
ρυθµίσεις) στην οθtνη LCD.
Σηµείωση
• pταν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (ο αριθµtς εγγράψιµων εικtνων) µε κίτρινο
χρώµα, η κάρτα µνήµης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης ή
διαγράψτε εικtνες απt την τρέχουσα κάρτα µνήµης.

Αριθµ\ς φωτογραφιών και χρ\νος ταινιών που µπορεί
να εγγραφεί σε µια κάρτα µνήµης
Φωτογραφίες
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµt των
φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η
οποία έχει διαµορφωθεί απt αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές
έχουν καθοριστεί µε χρήση τυπικών καρτών µνήµης Sony για τη
δοκιµή. Οι τιµές µπορεί να ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Μέγεθος εικ\νας: L 24 Μ
Αναλογία διαστάσεων: 3:2*
(Μονάδα: Εικtνες)
Χωρητικtτητα
Ποιtτητα

* pταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε [16:9],
µπορείτε να τραβήξετε περισσtτερες φωτογραφίες απt αυτές που
αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα (εκτtς αν η ρύθµιση είναι [RAW]).
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Ταινίες
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το διαθέσιµο χρtνο
εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρtνοι για tλα τα αρχεία ταινίας. Η
συνεχής λήψη είναι δυνατή για 29 λεπτά περίπου. Το µέγιστο µέγεθος
ενtς αρχείου ταινίας MP4 είναι περίπου 2 GB.
(h (ώρες), m (λεπτά))
Χωρητικtτητα
Ρύθµιση
Εγγραφής

Σηµείωση
• Ο χρtνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή
είναι εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητt Ρυθµt Μπιτ) που ρυθµίζει αυτtµατα
την ποιtτητα εικtνας ανάλογα µε το σκηνικt λήψης. pταν πραγµατοποιείτε
εγγραφή ενtς γρήγορα κινούµενου θέµατος, η εικtνα είναι πιο καθαρή,
αλλά ο χρtνος εγγραφής µειώνεται διtτι χρειάζεται περισσtτερη µνήµη για
την εγγραφή. Ο χρtνος εγγραφής εξαρτάται επίσης απt τις συνθήκες
λήψης, το θέµα, ή τις ρυθµίσεις ποιtτητας εικtνας/µεγέθους.
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Άλλα
Αριθµ\ς φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν
χρησιµοποιώντας µια µπαταρία
Ο κατά προσέγγιση αριθµtς εικtνων που µπορούν να εγγραφούν tταν
χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε την µπαταρία (παρέχεται)
σε πλήρη ισχύ αναφέρεται παρακάτω.
Σηµειώστε tτι οι πραγµατικοί αριθµοί µπορεί να είναι µικρtτεροι,
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Λειτουργία οθ\νης LCD
Λειτουργία σκοπεύτρου

Περίπου 430 εικtνες
Περίπου 350 εικtνες

• Ο αριθµtς υπολογίζεται µε µπαταρία σε πλήρη ισχύ και στις
παρακάτω συνθήκες:
– Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25oC.
– Το [Quality] (Ποιtτητα) είναι ρυθµισµένο στο [Fine] (Υψηλή).
– Το [Autofocus Mode] (Λειτουργία αυτtµατης εστίασης) είναι
ρυθµισµένο στο [Single-shot AF].
– Μία λήψη κάθε 30 δευτερtλεπτα.
– Το φλας ενεργοποιείται µια φορά κάθε δύο λήψεις.
– Η συσκευή τίθεται εντtς και εκτtς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
– Χρήση της µπαταρίας που έχει φορτιστεί για µία ώρα αφού έχει
σβήσει η λυχνία CHARGE.
– Χρήση µέσου αποθήκευσης Sony “Memory Stick PRO Duo”
(πωλείται ξεχωριστά).
• Η µέθοδος µέτρησης βασίζεται στο πρtτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
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Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθ\νη
Εµφανίζονται εικονίδια στην οθtνη, υποδεικνύοντας την κατάσταση
της φωτογραφικής µηχανής.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ενδείξεις οθtνης, χρησιµοποιώντας το DISP
(Περιεχtµενα Οθtνης) στον τροχt ελέγχου.

Αναµονή λήψης
Οθ\νη

Ένδειξη
Λειτουργία λήψης

Επιλογή Σκηνικού

Εγγραφή ταινίας

Αναγνώριση
Σκηνικού

Αναλογία
διαστάσεων
φωτογραφιών
Μέγεθος
φωτογραφιών

Αναπαραγωγή

Ποιtτητα εικtνας
φωτογραφιών
Αριθµtς
φωτογραφιών
που µπορούν να
εγγραφούν
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Άλλα
Οθ\νη

Ένδειξη

Οθ\νη

Ένδειξη
Φάκελος
αναπαραγωγής –
Αριθµtς αρχείου

Λειτουργία
εγγραφής ταινιών

Προστασία
Σειρά εκτύπωσης

Κάρτα µνήµης/
Αναφtρτωση

Οθ\νη

Ένδειξη
Πλήκτρα λογισµικού
(MENU/ Λειτουργία
λήψης/ ∆ιαγραφή/
Μεγέθυνση)

Εγγράψιµος
χρtνος ταινιών
Εναποµένουσα
µπαταρία
Φtρτιση φλας σε
εξέλιξη
Φωτισµtς AF

Οθ\νη

Ένδειξη
Λειτουργία Φλας/
Μείωση Κοκκινίσµατος Ματιών

Live View
∆εν εγγράφει ήχο
κατά την εγγραφή
ταινίας
SteadyShot/
προειδοποίηση
SteadyShot
Επιλογείς ελέγχου
L/R
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης
Πλήρες αρχείο
βάσης δεδοµένων/
Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων
Κλείδωµα
επιλογέων/ τροχού
Λειτουργία
προβολής
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Λειτουργία
Οδήγησης

Λειτουργία
Εστίασης
Αντιστάθµιση Φλας
Λειτουργία
Φωτοµέτρησης
Λειτουργία
Περιοχής Εστίασης
Παρακολούθηση
Αντικειµένου
Αναγνώριση
Προσώπων
Εφέ Απαλού
∆έρµατος
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Οθ\νη

Ένδειξη
Ισορροπία Λευκού

Οθ\νη

Ένδειξη
Αντιστάθµιση
έκθεσης

Ευαισθησία ISO
Κλείδωµα αυτtµατης έκθεσης (AE)
DRO/Auto HDR

Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου

∆ηµιουργικt Στυλ

Ένδειξη
διαφράγµατος
Χρtνος εγγραφής
της ταινίας (λεπτά:
δευτερtλεπτα)
Εγγεγραµµένη
ηµεροµηνία/ώρα
της εικtνας

Εφέ Εικtνας

Αριθµtς εικtνας/
Αριθµών εικtνων
στη λειτουργία
προβολής
Εµφανίζεται tταν
το HDR δεν
λειτούργησε στην
εικtνα.

Ένδειξη
ευαισθησίας
ανίχνευσης
χαµtγελου

Εµφανίζεται tταν
το Εφέ Εικtνας δε
λειτούργησε στην
εικtνα.
Ιστtγραµµα

Οθ\νη

Ένδειξη
Κατάσταση
εστίασης
Ταχύτητα
κλείστρου
Τιµή διαφράγµατος
Χειροκίνητη
µέτρηση
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Άλλα
Επίλυση Προβληµάτων
Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρtβληµα µε τη φωτογραφική µηχανή σας,
δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις.

1 Ελέγξτε τα στοιχεία στα στοιχεία του “Επίλυση Προβληµάτων”
στο “Εγχειρίδιο ” (PDF) που περιέχεται στο CD-ROM
(παρέχεται).
2 Αφαιρέστε την µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά µετά απ\
περίπου ένα λεπτ\ και θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική
µηχανή.
3 Πραγµατοποιήστε επαναφορά των ρυθµίσεων (σελίδα 38).
4 Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικ\
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Κάµερας: Ψηφιακή
Φωτογραφική Μηχανή µε
εναλλάξιµους φακούς
Φακtς: Φακοί E-mount
[Αισθητήρας εικ\νας]
Αισθητήρας εικtνας: αισθητήρας
εικtνας CMOS 23,5 x 15,6 mm
(φορµά APS-C)
Συνολικtς αριθµtς pixel της
κάµερας: Περίπου 24 700 000
pixel
Αριθµtς ενεργών pixel της
κάµερας: Περίπου 24 300 000
pixel
[Λειτουργία Προστασίας απ\ τη
Σκ\νη]
Σύστηµα: Φορτισµένο
προστατευτικt επίχρισµα
επάνω στο Οπτικt Φίλτρο και
µηχανισµtς δtνησης υπερήχων
[Σύστηµα Αυτ\µατης Εστίασης]
Σύστηµα: Σύστηµα εντοπισµού
αντίθεσης
Εύρος Ευαισθησίας: 0 EV έως 20
EV (σε ισοδύναµο ISO 100 µε
φακt F2.8)
[Έλεγχος Έκθεσης]
Μέθοδος µέτρησης: Μέτρηση
1200 τµηµάτων απt τον
αισθητήρα εικtνας
Εύρος Μέτρησης: 0 EV έως 20 EV
(σε ισοδύναµο ISO 100 µε φακt
F2.8)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης
συνιστάµενης έκθεσης): Auto,
ISO 100 έως 16000
Αντιστάθµιση έκθεσης: ± 5.0 EV
(βήµα 1/3 EV)

[Κλείστρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχtµενο,
κάθετης κίνησης, τύπου
εστιακού επιπέδου
Εύρος ταχυτήτων: 1/4000 του
δευτερολέπτου έως 30 δευτερtλεπτα, BULB (βήµα 1/3 EV)
Ταχύτητα συγχρονισµού φλας:
1/160 του δευτερολέπτου
[Μέσο εγγραφής]
Μέσο αποθήκευσης “Memory Stick
PRO Duo”, κάρτα µνήµης SD
[Ηλεκτρονικ\ Σκ\πευτρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικt σκtπευτρο
(Organic Electro-Luminescence)
Μέγεθος οθtνης: 1,3 cm (τύπος
0.5)
Συνολικtς αριθµtς κουκκίδων: 2
359 296 κουκκίδες
Κάλυψη καρέ: Περίπου 100%
Μεγέθυνση: 1.09 x µε φακt 50
mm στο άπειρο, -1m-1 (διοπτρία)
Σηµείο Ματιού: Περίπου 23 mm
απt τον προσοφθάλµιο φακt,
21 mm απt το πλαίσιο του
προσοφθαλµίου σε -1m–1
Ρύθµιση ∆ιοπτρίας: -4.0 έως +4.0
m–1 (διοπτρία)
[Οθ\νη LCD]
Πάνελ LCD: οδηγtς TFT (τύπου
3.0), 7,5 cm
Συνολικtς αριθµtς κουκκίδων:
921 600 (640 x 3 (RGB) x 480)
κουκκίδες
[Ακροδέκτες εισ\δου/εξ\δου]
USB: mini Β
HDMI: Μίνι ακροδέκτης HDMI
τύπου C
[Τροφοδοσία ρεύµατος]
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Επαναφορτιζtµενη µπαταρία
NP-FW50
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Άλλα
[Άλλα]
Εκτύπωση Exif: Συµβατή
PRINT image matching IIΙ:
Συµβατή
∆ιαστάσεις (σύµφωνα µε το
πρtτυπο CIPA): Περίπου 119,9 x
66,9 x 42,6 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (σύµφωνα µε το πρtτυπο
CIPA): Περίπου 350 γρ. (µε
µπαταρία και “Memory Stick
PRO Duo”)
Περίπου 291 γρ. (µtνο η
φωτογραφική µηχανή)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C
έως +40°C
Φορµά αρχείων:
Φωτογραφία: συµβατt µε JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), συµβατt µε DPOF
Φωτογραφίες 3D: Συµβατt µε
MPO (MPF Extended (Disparity
Image))
Ταινία (φορµά AVCHD):
Συµβατt φορµά AVCHD Ver. 2.0
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατtπιν αδείας
των Dolby Laboratories.

Ταινία (φορµά MP4):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2
καναλιών
Επικοινωνία USB: USB υψηλής
ταχύτητας (συµβατt µε USB
2.0)
[Φλας]
Αριθµtς οδηγού Φλας: GN 6 (σε
µέτρα µε ISO 100)
Χρtνος επαναλειτουργίας:
Περίπου 4 δευτερtλεπτα
Κάλυψη φλας: Κάλυψη φακού 18
mm (εστιακή απtσταση που
υποδεικνύεται στο φακt)
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Αντιστάθµιση φλας: ± 3.0 EV
(βήµα 1/3 EV)
Εµβέλεια φλας (µέτρα):

Εµβέλεια φλας (πtδια):

Φορτιστής µπαταρίας BC-VW1
Τάση εισtδου: 100 V - 240 V AC,
50/60 Hz, 4,2 W
Τάση εξtδου: 8.4 V DC, 0, 28 A
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0oC
έως 40oC
Θερµοκρασία φύλαξης: -20°C έως
+60°C
Μέγιστες διαστάσεις: Περίπου 63
x 95 x 32 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 85 γρ.

Επαναφορτιζ\µενη µπαταρία
NP-FW50
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Μπαταρία ιtντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 8,4 V
Ονοµαστική τάση: DC 7,2 V
Μέγιστη τάση φtρτισης: DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύµα φtρτισης: 1,02 Α
Χωρητικtτητα: Τυπική 7,7 Wh
(1.080 mAh)
Ελάχιστη 7,3 Wh (1.020 mAh)
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Μέγιστες διαστάσεις: Περίπου
31,8 x 18,5 x 45 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 57 g

Φακ\ς (µ\νο NEX-7K)
Φακtς ζουµ Ε18-55 mm
Εστιακή απtσταση ισοδύναµη µε
φορµά 35 mm1) : 27-82,5 mm
Οµάδες/στοιχεία φακού: 9-11
Γωνία θέασης1): 76°-29°
Ελάχιστη εστίαση2): 0,25 µέτρα
(0.82 πtδια)
Μέγιστη µεγέθυνση: 0,3x
Ελάχιστο f-stop: f/22-f32
∆ιάµετρος φίλτρου: 49 mm
∆ιαστάσεις (µεγ. διάµετρος x
ύψος): Περίπου 62,0 x 60,0 mm
Βάρος: Περίπου 194 γρ.
Εφέ αντιστάθµισης3): Περίπου 4
βήµατα
1)

Οι τιµές για την εστιακή απtσταση
ισοδύναµο µε φορµά 35mm και τη
γωνία θέασης βασίζονται σε
ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές
εξοπλισµένες µε αισθητήρα
εικtνας µεγέθους APS-C.
2) Η ελάχιστη εστίαση είναι η
κοντινtτερη απtσταση απt τον
αισθητήρα εικtνας µέχρι το θέµα.
3) Ταχύτητα κλείστρου (διαφέρει
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπtκεινται σε
αλλαγές χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.

µηχανής µε φιλµ τύπου 35 mm
και να τραβήξετε µε την ίδια
γωνία εικtνας, αυξάνοντας την
εστιακή απtσταση του φακού σας
κατά το ήµισυ.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας
έναν φακt των 50 mm, µπορείτε
να επιτύχετε το κατά προσέγγιση
ισοδύναµο ενtς φακού 75 mm
µιας φωτογραφικής µηχανής µε
φιλµ τύπου 35 mm.

Σηµείωση σχετικά µε τη
συµβατ\τητα των δεδοµένων
εικ\νας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή
εναρµονίζεται µε το γενικt
πρtτυπο DCF (Πρtτυπο
Κανtνων Σχεδιασµού για τα
Συστήµατα Αρχείων στις
Κάµερες), το οποίο
καθιερώθηκε απt την JEITA
(Ένωση Βιοµηχανιών
Ηλεκτρονικών και
Πληροφορικής Τεχνολογίας της
Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυtµαστε την
αναπαραγωγή απt άλλες
συσκευές εικtνων οι οποίες
έχουν εγγραφεί µε την κάµερά
σας, ούτε την αναπαραγωγή
απt την κάµερά σας εικtνων
που έχουν εγγραφεί ή υποστεί
επεξεργασία µε άλλες
συσκευές.

Σηµείωση σχετικά µε την
εστιακή απ\σταση
Η γωνία εικtνας αυτής της
φωτογραφικής µηχανής είναι πιο
στενή απt µια φωτογραφική
µηχανή µε φιλµ τύπου 35 mm.
Μπορείτε να βρείτε την κατά
προσέγγιση ισοδύναµη εστιακή
απtσταση µιας φωτογραφικής
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Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτt το προϊtν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απt τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊtν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλtγους, στους
καταλtγους προϊtντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊtν της Sony που αγοράσατε, εφ’ tσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνtδευαν το προϊtν σας, υπt την προϋπtθεση tτι αγοράστηκε εντtς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται tτι το προϊtν είναι απαλλαγµένο απt κάθε ελάττωµα σχετιζtµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απt την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµtδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα tπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντtς της περιtδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικt το προϊtν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λtγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊtν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντtς
εύλογου χρtνου, βάσει των tρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊtντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊtντα ή εξαρτήµατα. pλα τα προϊtντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
Xροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µtνο εάν προσκοµισθεί το πρωτtτυπο
τιµολtγιο ή η απtδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊtντος
και του ονtµατος του εµπtρου) µαζί µε το ελαττωµατικt προϊtν εντtς της περιtδου εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερtµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απt
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊtν ή το µοντέλο του προϊtντος ή το tνοµα του εµπtρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακtς αριθµtς του προϊtντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊtν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊtντος σας προς και απt τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενtς προϊtντος tπως µη επαναφορτιζtµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λtγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊtν που προκλήθηκαν απt
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊtν ή βλάβη
σε οθtνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊtντος
‚ µη συντήρηση του προϊtντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊtντος µε τρtπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρtτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα tπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊtν.
o Μολύνσεις απt ιούς ή χρήση του προϊtντος µε λογισµικt που δεν παρέχεται µε το προϊtν ή λανθασµένη
εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊtν εκτtς απt άλλα προϊtντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται
µε το εν λtγω προϊtν.
o Χρήση του προϊtντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακt εξοπλισµt και άλλα προϊtντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρtτυπο δεν συνιστώνται απt τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απt άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
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o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊtντος πέρα απt τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊtντος µε σκοπt να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρtτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊtν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµtτητα,
ακατάλληλο εξαερισµt, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισtδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µtνο τα υλικά µέρη του προϊtντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικt (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρtκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απt τον
τελικt χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απt την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των tσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νtµου ή άλλη) tσον αφορά την ποιtτητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλtτητα του
προϊtντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊtν, για συγκεκριµένο σκοπt. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της µtνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νtµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊtντων που υπtκεινται στους tρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊtντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊtντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απtλαυσης ή χρήσης του προϊtντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊtντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακtλουθης απώλειας ή ζηµίας ακtµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊtντος ή συνδεδεµένων προϊtντων λtγω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµtτητας κατά την περίοδο που αυτt βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµtτητας του προϊtντος, απώλεια χρtνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απt το προϊtν ή απt συνδεδεµένα προϊtντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απt ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπtκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απtλυτης ευθύνης (ακtµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατtτητα πρtκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µtνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµt ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια,
σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δtλο και παρtµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊtντος, ωστtσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µtνο περιορισµούς ευθυνών υψηλtτερου βαθµού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσ\µενα ν\µιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απt την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε
τους tρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απt την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊtντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νtµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απt τα οποία αγοράσατε το προϊtν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπtκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004

Μπορείτε να βρείτε πρtσθετες πληροφορίες σχετικά µε αυτt το
προϊtν και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στον ∆ικτυακt Τtπο
Υποστήριξης Πελατών.

http://www.sony.net/

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

D.T.P. TOP COLOR E.Π.E.

NEX-7:NEX-7 10/10/2011 11:13 ΠΜ Page 64

