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NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive 
handlinger beskrives her.

Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den 
medfølgende cd-rom.



DK
2

Indstillinger af funktionstast
[Indstillinger af funktionstast] er føjet til [Opsætning] i menuen.
Dette punkt gør det muligt at tilpasse funktionerne for funktionstasterne B og C.

• Du kan ikke tilpasse funktionstast A.

Hvis du trykker på funktionstasten B, aktiveres [Opt.tip] i standardindstillingen. Du kan 
tildele en af de følgende funktioner i stedet for at bruge den ved at trykke på 
funktionstasten B.
Optagetilstand/Opt.tip/Præc. dig. zoom/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/
Blitzkompens./DRO/Auto HDR/Kreativ indst./MF-hjælp

1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af tasten B] t ønskede funktion.

Bemærk

Tilpasning af funktionstast B

Funktionstast A

Funktionstast C

Funktionstast B
Fortsættes r
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Hvis du trykker på funktionstasten C, aktiveres [Optagetilstand] i standardindstillingen. 
Du kan tildele en af følgende 3 funktioner i stedet for at bruge dem ved at trykke på 
funktionstasten C.
Autofokusområde/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/Blitzkompens./DRO/Auto HDR/
Kreativ indst.

1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstilling af tasten C] t [Brugerdefineret].

2 [Menu] t [Opsætning] t Tildel en funktion [Special 1], [Special 2] eller 
[Special 3].
Det er ikke nødvendigt at indstille funktionerne for 1, 2 og 3 på én gang.
I standardindstillingen er [Special 1] tildelt til [ISO], [Special 2] til [Hvidbalance] og 
[Special 3] til [DRO/Auto HDR].

Du kan bruge den funktion, du netop har tildelt til funktionstast B eller C, på følgende 
måde.

• Du kan kun bruge den tildelte funktion i optagetilstandene P (Auto programmeret), A (Blændeprioritet), 
S (Lukkerhast.prior.) og M (Manuel eksp.).

Tilpasning af funktionstast C

Brug af den netop tildelte funktion

Funktionstast B:

1 Når den tildelte funktion vises i 
nederste højre hjørne af skærmen, skal 
du trykke på funktionstast B.

Funktionstast C:

1 Når [Brugerdefineret] vises, skal du 
trykke på funktionstast C.

2 Vælg [Special 1/2 /3] ved at trykke på 
højre eller venstre side af kontrolhjulet.

Bemærk

Funktionstast C

Funktionstast B
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Menustart
Funktionen [Menustart] er føjet til menuen. Med dette punkt kan du vælge om den første 
skærm i menuen altid skal vises, eller om skærmbilledet for det punkt, du indstillede 
sidste gang, skal vises.

1 [Menu] t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling.

Top Vis altid det første skærmbillede i menuen.

Forrige Viser altid det punkt, der sidst er indstillet. Dette gør det nemmere 
hurtigt at nulstille det sidste punkt, der tidligere er indstillet.
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MF-hjælp
Der bruges kun to indstillinger, [Til] (2 sekunder) og [Fra], i funktionen [MF-hjælp]. Du 
kan imidlertid indstille, hvor lang tid billedet skal være forstørret, når der er monteret et 
objektiv med E-fatning.

1 [Menu] t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling.

• Når der er monteret et objektiv med A-fatning, forstørres visningen, indtil du vælger [Afslut], på samme 
måde som [Ingen begræns.], og det gælder også, selvom du vælger [2 sek.] eller [5 sek.].

Med [MF-hjælp] var det tidligere sådan, at billedet blev forstørret fra midten. Den 
opgraderede firmware bevarer imidlertid den position, hvorfra billedet er forstørret, 
indtil kameraet er slået fra i den manuelle fokustilstand.

• Billedet er forstørret fra den position, som er i fokus i tilstanden med direkte manuel fokus.

Ingen begræns. Forstørrer visningen, indtil [Afslut] er valgt.

5 sek. Forstørrer billedet i 5 sekunder.

2 sek. Forstørrer billedet i 2 sekunder.

Fra Forstørrer ikke billedet.

Bemærk

Den forstørrede position af [MF-hjælp] bevares

Bemærk
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Andre forbedringer af brugen
Den opgraderede firmware giver også følgende forbedringer.

Hvis du drejer mod uret eller trykker øverst på kontrolhjulet, når det første punkt på 
listen er valgt, går dit valg til det sidste punkt. Hvis du drejer med uret, eller trykker 
nederste på kontrolhjulet, når det sidste punkt på listen er valgt, går dit valg til det første 
punkt.

Hvis du starter optagelse af film, vil det anvendte kamera automatisk justere blænden. 
Indstillingen af blænden bevares imidlertid, når du starter optagelse af film i tilstanden 
"Kontrol af sløret baggrund" og tilstanden A (Blændeprioritet). Følgende oplysninger 
vises.
- Optagetilstand ("Bagg. Ej fk." eller A)
- F-værdi

• Du kan ikke justere blænden under optagelse af film.

Ændring af det valgte menupunkt

Indstillingen af blænden bevares i 
filmoptagelsestilstanden

Bemærk
Fortsættes r
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Med opgradering af fatningsadapteren LA-EA1 (sælges separat) bliver det muligt at 
anvende autofokus (Enkeltbilled-AF), når der er monteret et objektiv med A-fatning 
SAM eller SSM på kameraet. Du kan også bruge autofokus (Enkeltbilled-AF) i 
tilstanden til optagelse af film ved at trykke udløserknappen halvt ned.
Hvis du ønsker oplysninger om opgradering af fatningsadapteren, skal du gå til Sonys 
supportwebsted.
http://www.sony.net/

• Du kan ikke bruge AF-lampen, når der anvendes et objektiv med A-fatning.
• Hastigheden af autofokusfunktionen bliver langsommere, i forhold til når der er monteret et objektiv med 

en E-fatning.
(Når et objektiv med A-fatning påsættes, er autofokushastigheden omkring 2-7 sekunder, når der optages 
i Sony-målingstilstanden. Hastigheden kan afhænge af motiv, omgivende lys osv.)

• Lyden af objektivet og kameraet under brug kan blive optaget under optagelse af film. Du kan undgå 
dette ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].

• Det kan tage lang tid eller være vanskeligt at få kameraet til at fokusere afhængigt af det anvendte 
objektiv eller motivet.

Autofokusfunktionen med objektiver med 
A-fatning

Bemærkninger
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