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NEX-3/5/5C/C3
NEX-VG10/VG10E
�ι νέες λειτ
υργίες π
υ παρέ�
νται με αυτήν την ενημέρωση 
υλικ
λ
γισμικ
ύ και 
ι αντίστ
ι�ες εφαρμ
γές τ
υς περιγράφ
νται 
παρακάτω.

Ανατρέ�τε στ
 Εγ�ειρίδι
 
δηγιών της φωτ
γραφικής μη�ανής/
�ιντε
κάμερας και τ
υ πρ
ϊ"ντ
ς Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας LA-EA2 
καθώς και στ
 Εγ�ειρίδι
 τ
υ π
υ περιέ�
νται στ
 παρε�"μεν
 
CD-ROM.
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Νέες λειτ	υργίες
�ι ακ"λ
υθες νέες λειτ
υργίες παρέ�
νται με αυτήν την ανα�άθμιση 
υλικ
λ
γισμικ
ύ.

Η �ρήση φακ
ύ A-mount "ταν τ
π
θετηθεί 
 Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας 
LA-EA2 (πωλείται �ωριστά) σας δίνει τη δυνατ"τητα να επωφεληθείτε απ" τη 
λειτ
υργία αυτ"ματης εστίασης με ανί�νευση φάσης για τη λήψη εικ"νων.

• Ενδέ�εται να μην μπ
ρεί να �ρησιμ
π
ιηθεί 
 Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας LA-EA2 με 

ρισμέν
υς φακ
ύς. Ενδέ�εται να μην μπ
ρείτε να �ρησιμ
π
ιήσετε τη λειτ
υργία αυτ"ματης 
εστίασης με 
ρισμέν
υς φακ
ύς "ταν τ
π
θετείται 
 Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας. Απευθυνθείτε 
στ
ν αντιπρ"σωπ
 της Sony ή στ
 τ
πικ" ε�
υσι
δ
τημέν
 κέντρ
 ε�υπηρέτησης της Sony για 
συμ�
υλές σ�ετικά με τ
υς συμ�ατ
ύς φακ
ύς.

• 'ταν 
 φακ"ς διαθέτει διακ"πτη λειτ
υργίας εστίασης (AF/MF), ρυθμίστε τη λειτ
υργία 
εστίασης με τ
 διακ"πτη τ
υ φακ
ύ. 'ταν 
 φακ"ς δεν διαθέτει τ
 διακ"πτη, ρυθμίστε τη 
λειτ
υργία εστίασης απ" τ
 μεν
ύ.

• Ενδέ�εται να παρ
υσιαστ
ύν δυσκ
λίες ή καθυστέρηση κατά τη διαδικασία εστίασης της 
μη�ανής, ανάλ
γα με τ
ν �ρησιμ
π
ι
ύμεν
 φακ" ή τ
 θέμα.

NEX-3/5/5C/C3:
• �ι ακ"λ
υθες λειτ
υργίες δεν είναι διαθέσιμες "ταν έ�ει τ
π
θετηθεί 
 Πρ
σαρμ
γέας 

μ
ντ
ύρας LA-EA2.
– [Κλείστρ. �αμ"γελ
υ]
– [Ανί�ν. πρ
σώπ
υ]

• Ενδέ�εται να εγγραφ
ύν 
ι θ"ρυ�
ι της μη�ανής και τ
υ φακ
ύ κατά τη διάρκεια εγγραφής 
ταινίας, "ταν γίνεται �ρήση της λειτ
υργίας αυτ"ματης εστίασης.
Με τη �ρήση εν"ς φακ
ύ SSM μπ
ρείτε να μειώσετε τ
 θ"ρυ�
 π
υ πρ
καλείται απ" την 
αυτ"ματη εστίαση. Επιπλέ
ν, μπ
ρείτε να απενεργ
π
ιήσετε την εγγραφή ή�
υ επιλέγ
ντας 
[Μεν
ύ] t [Διαμ"ρφωση] t [Αυτ"μ. εγγρ. ταινίας] t [Ανενεργή].

Συμ�ατ�τητα με τ	 πρ	ϊ�ν Πρ	σαρμ	γέας 
μ	ντ	ύρας LA-EA2

Σημειώσεις

Πρ�σαρμ�γέας μ�ντ�ύρας LA-EA2 Φακ�ς A-mount
Συνε�ί�εται r
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• Τ� διάφραγμα ρυθμί�εται σε F3.5 �ταν εγγράφετε ταινίες με τη λειτ�υργία αυτ�ματης εστίασης. 
�ταν �ρησιμ�π�ιείτε φακ� με διάφραγμα F3.5 ή μικρ�τερη τιμή F-stop, τ� διάφραγμα 
ρυθμί�εται στη μέγιστη τιμή F-stop τ�υ φακ�ύ. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τ� διάφραγμα στη δική 
σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέ!τε [Πρ�τερ. αν�ίγματ�ς] στη [Λειτ. λήψης] και 
επιλέ!τε τη λειτ�υργία �ειρ�κίνητης εστίασης πριν !εκινήσετε την εγγραφή. Η ρύθμιση τ�υ 
διαφράγματ�ς π�υ επιλέ!ατε στην αρ�ή θα παραμείνει σε ισ�ύ μέ�ρι να σταματήσει η εγγραφή. 
Δεν μπ�ρείτε να αλλά!ετε την τιμή τ�υ διαφράγματ�ς ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας.

NEX-VG10/VG10E:
• Αν η 'ιντε�κάμερα εστιά�ει αυτ�ματα κατά την εγγραφή ταινίας, εγγράφεται � θ�ρυ'�ς της 

'ιντε�κάμερας και τ�υ φακ�ύ κατά τη λειτ�υργία αυτ�ματης εστίασης. Μπ�ρείτε να μειώσετε 
τ� θ�ρυ'� συνδέ�ντας ένα ε!ωτερικ� μικρ�φων� με μίνι 'ύσμα διαμέτρ�υ 3,5 mm στην 
υπ�δ��ή μικρ�φών�υ της 'ιντε�κάμερας και τ�π�θετώντας τ� μικρ�φων� �σ� τ� δυνατ�ν πι� 
μακριά απ� τη 'ιντε�κάμερα. Αν θέλετε να ε!αλείψετε τελείως τ� θ�ρυ'�, συνιστάται να 
επιλέ!ετε MENU t [Διαμ�ρφωση] t [Αυτ�μ. εγγρ. ταινίας] t [Ανενεργή].

• Τ� διάφραγμα ρυθμί�εται σε F3.5 �ταν εγγράφετε ταινίες με τη λειτ�υργία αυτ�ματης εστίασης. 
�ταν �ρησιμ�π�ιείτε φακ� με διάφραγμα F3.5 ή μικρ�τερη τιμή F-stop, τ� διάφραγμα 
ρυθμί�εται στη μέγιστη τιμή F-stop τ�υ φακ�ύ. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τ� διάφραγμα στη δική 
σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέ!τε [Πρ�τερ. αν�ίγματ�ς] ή [*ειρ�κίνητη έκθεση] στη 
[Λειτ. λήψης] και επιλέ!τε τη λειτ�υργία �ειρ�κίνητης εστίασης. Αν αλλά!ετε την τιμή τ�υ 
διαφράγματ�ς ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας, ενδέ�εται να ακ�υστεί � θ�ρυ'�ς ή να γίνει πι� 
φωτεινή η �θ�νη καθώς η 'ιντε�κάμερα εφαρμ��ει τη ρύθμιση.

+ι ακ�λ�υθες νέες λειτ�υργίες θα πρ�στεθ�ύν στ� μεν�ύ απ� αυτήν την 
ανα'άθμιση υλικ�λ�γισμικ�ύ.

• Η λειτ�υργία κ�ρύφωσης για NEX-3/5/5C/C3 διατίθεται στην πρ�ηγ�ύμενη 
έκδ�ση υλικ�λ�γισμικ�ύ. Ανατρέ!τε στ� αντίστ�ι�� Εγ�ειρίδι� �δηγιών για τ� 
�ειρισμ� και τις ρυθμίσεις.
NEX-3/5/5C: Εγ�ειρίδι� �δηγιών Ver. 04
NEX-C3: Ver. 01 (Εγ�ειρίδι� �δηγιών παρέ�εται με τη μη�ανή)

Νέες λειτ	υργίες π	υ παρέ�	νται στ	 μεν	ύ

Μεν�ύ Νέα στ�ιεία Λειτ�υργίες

Κάμερα Περι��ή αυτ. εστ. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση 
για την αυτ�ματη εστίαση με 
ανί�νευση φάσης, �ταν έ�ει 
τ�π�θετηθεί � Πρ�σαρμ�γέας 
μ�ντ�ύρας LA-EA2.

Διαμ�ρφωση Μικρ�ρύθμιση AF 
(Μικρ�ρύθμιση AF/
π�σ�/Εκκαθάριση)

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με 
ακρί'εια τη θέση αυτ�ματης 
εστίασης, �ταν έ�ει τ�π�θετηθεί � 
Πρ�σαρμ�γέας μ�ντ�ύρας LA-EA2.

Κ�ρύφωση (Επίπεδ� 
κ�ρύφωσης/*ρώμα 
κ�ρύφωσης) (NEX-
VG10/VG10E μ�ν�)

Ενισ�ύει τ� περίγραμμα τ�υ 
εστιασμέν�υ διαστήματ�ς στη 
�ειρ�κίνητη εστίαση με ένα 
συγκεκριμέν� �ρώμα.
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Περι	�ή αυτ. εστ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση για την αυτ"ματη εστίαση με ανί�νευση 
φάσης, "ταν �ρησιμ
π
ιείται φακ"ς A-mount και 
 Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας 
LA-EA2 (πωλείται �ωριστά). Μπ
ρείτε να ρυθμίσετε μ"ν
 τη θέση για την 
αυτ"ματη εστίαση με ανί�νευση φάσης "ταν έ�ει τ
π
θετηθεί φακ"ς A-mount 
και 
 Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας LA-EA2.

1 [Μεν�ύ] t [Κάμερα] t [Περι��ή αυτ. εστ.] t επιθυμητή 
λειτ�υργία.

 (Ευρεία) Η μη�ανή καθ
ρί3ει π
ιές απ" τις 15 περι
�ές αυτ"ματης 
εστίασης θα �ρησιμ
π
ιηθ
ύν για την εστίαση.

 (Σημειακή) Η μη�ανή �ρησιμ
π
ιεί απ
κλειστικά την περι
�ή 
αυτ"ματης εστίασης π
υ �ρίσκεται στ
 κέντρ
.

 (Τ	πική) Σας επιτρέπει να επιλέ�ετε την περι
�ή για την 
π
ία 
επιθυμείτε να ενεργ
π
ιήσετε την εστίαση απ" τις 15 
περι
�ές αυτ"ματης εστίασης με τ
ν επιλ
γέα ελέγ�
υ 
(NEX-3/5/5C/C3) ή τα κ
υμπιά v/V/b/B (NEX-VG10/
VG10E).
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Μικρ	ρύθμιση AF/π	σ�/
Εκκαθάριση
Σας επιτρέπει να πρ
σαρμ"σετε και να κατα�ωρήσετε μια θέση αυτ"ματης 
εστίασης για κάθε φακ", "ταν �ρησιμ
π
ιείται φακ"ς A-mount και 
 
Πρ
σαρμ
γέας μ
ντ
ύρας LA-EA2 (πωλείται �ωριστά).

1 [Μεν�ύ] t [Διαμ�ρφωση] t [Μικρ�ρύθμιση AF] t [Ενεργή].

2 [Μεν�ύ] t [Διαμ�ρφωση] t [π�σ�] t επιθυμητή τιμή t OK.

• Συνιστάται να ρυθμί3ετε τη θέση σύμφωνα με τις συνθήκες π
υ επικρατ
ύν κατά τη λήψη.
• 'ταν συνδέετε ένα φακ" για τ
ν 
π
ί
 έ�ετε ήδη κατα�ωρήσει μια τιμή, η κατα�ωρημένη τιμή 

εμφανί3εται στην 
θ"νη. Ένα [±0] εμφανί3εται για τ
υς φακ
ύς εκείν
υς για τ
υς 
π
ί
υς δεν 
έ�ει ακ"μα κατα�ωρηθεί η τιμή.

• Αν εμφανιστεί ένα [–] σημαίνει "τι έ�
υν κατα�ωρηθεί περισσ"τερ
ι απ" 30 φακ
ί. Αν θέλετε 
να κατα�ωρήσετε ακ"μη έναν φακ", θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε μια τιμή. Συνδέστε ένα 
φακ" για τ
ν 
π
ί
 θέλετε να διαγράψετε την τιμή και επιλέ�τε [±0]. Αν θέλετε να διαγράψετε 
"λες τις κατα�ωρημένες τιμές, επιλέ�τε [Εκκαθάριση].

• 6ρησιμ
π
ιήστε τη [Μικρ
ρύθμιση AF] απ
κλειστικά με φακ
ύς Sony, Minolta και 
Konika-Minolta. Αν �ρησιμ
π
ιήσετε τη [Μικρ
ρύθμιση AF] με φακ
ύς άλλων 
κατασκευαστών, ενδέ�εται να επηρεαστεί η τιμή κατα�ώρησης.

• Δεν μπ
ρείτε να 
ρίσετε τη [Μικρ
ρύθμιση AF] �ε�ωριστά για φακ
ύς Sony, Minolta και 
Konika-Minolta ίδιων πρ
διαγραφών.

Μικρ	ρύθμιση AF �ρί3ει αν θα �ρησιμ
π
ιηθεί ή "�ι η λειτ
υργία [Μικρ
ρύθμιση 
AF]. Επιλέ�τε [Ενεργή] για να τη �ρησιμ
π
ιήσετε. (Η 
πρ
επιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ανενεργή].)

π	σ� Σας επιτρέπει να επιλέ�ετε μια �έλτιστη τιμή απ" –20 έως +20.
Επιλέγ
ντας μεγαλύτερη τιμή, η θέση αυτ"ματης εστίασης 
απ
μακρύνεται απ" τη μη�ανή. Επιλέγ
ντας μικρ"τερη τιμή, η 
θέση αυτ"ματης εστίασης πλησιά3ει πρ
ς τη μη�ανή.

Εκκαθάριση Διαγράφει την τιμή π
υ 
ρίσατε.

Σημειώσεις
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Επίπεδ	 κ	ρύφωσης (NEX-VG10/
VG10E μ�ν	)
Ενισ�ύει τ
 περίγραμμα τ
υ εστιασμέν
υ διαστήματ
ς στη �ειρ
κίνητη εστίαση 
με ένα συγκεκριμέν
 �ρώμα. Η λειτ
υργία αυτή σας επιτρέπει να επι�ε�αιώσετε 
εύκ
λα την εστίαση.

1 MENU t [Διαμ�ρφωση] t [Επίπεδ� κ�ρύφωσης] t επιθυμητή 
ρύθμιση.

• Αν η �ιντε
κάμερα εντ
πίσει περι
�ές υψηλής ευκρίνειας εντ"ς της περι
�ής εστίασης, τ
 
επίπεδ
 κ
ρύφωσης πρ
σαρμ"3εται ανάλ
γα με τ
 θέμα, τις συνθήκες λήψης ή τ
ν 
�ρησιμ
π
ι
ύμεν
 φακ".

• Τ
 περίγραμμα τ
υ εστιασμέν
υ διαστήματ
ς δεν ενισ�ύεται "ταν η �ιντε
κάμερα είναι 
συνδεδεμένη με καλώδι
 HDMI.

Υψηλ� �ρί3ει τ
 επίπεδ
 κ
ρύφωσης σε υψηλ".

Μεσαί	 �ρί3ει τ
 επίπεδ
 κ
ρύφωσης σε μεσαί
.

*αμηλ� �ρί3ει τ
 επίπεδ
 κ
ρύφωσης σε �αμηλ".

Ανενεργή Δεν �ρησιμ
π
ιεί τη λειτ
υργία κ
ρύφωσης.

Σημειώσεις
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*ρώμα κ	ρύφωσης (NEX-VG10/
VG10E μ�ν	)
�ρί3ει τ
 �ρώμα π
υ θα �ρησιμ
π
ιηθεί για τη λειτ
υργία κ
ρύφωσης σε 
�ειρ
κίνητη εστίαση.

1 MENU t [Διαμ�ρφωση] t ['ρώμα κ�ρύφωσης] t επιθυμητή 
ρύθμιση.

• Τ
 στ
ι�εί
 αυτ" δεν μπ
ρεί να ρυθμιστεί "ταν τ
 [Επίπεδ
 κ
ρύφωσης] είναι ρυθμισμέν
 σε 
[Ανενεργή].

Λευκ� Τ
νί3ει τα περιγράμματα με λευκ" �ρώμα.

Κ�κκιν	 Τ
νί3ει τα περιγράμματα με κ"κκιν
 �ρώμα.

Κίτριν	 Τ
νί3ει τα περιγράμματα με κίτριν
 �ρώμα.

Σημείωση
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