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NEX-3/NEX-5/NEX-5C
Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on 
kuvattu tässä.

”Käyttöopas” ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva 
”α-käsikirja” sisältävät lisätietoja.
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Soft key -asetukset
[Soft key -asetukset] on lisätty toimintoon [Asetus] valikossa.
Tällä voit mukauttaa soft key -painikkeiden B ja C toimintoja.

• Et voi mukauttaa soft key -painiketta A.

Soft key -painikkeen B painaminen aktivoi oletusasetuksen [Kuv.vihj.]. Voit määrittää 
tämän sijaan soft key -painikkeen B alle jonkin seuraavista toiminnoista.
Kuvaustila/Kuv.vihj./Dig. Prec.-zoom/ISO/Valkotasapaino/Mittausmuoto/
Salamakorjaus/DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Käsitarkennusapu

1 [Valikko] t [Asetus] t [Soft keyn B asetus] t haluttu toiminto.

Huomautus

Soft key -painikkeen B mukauttaminen

Soft key -painike A

Soft key -painike C

Soft key -painike B
Jatkuu r
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Soft key -painikkeen C painaminen aktivoi oletusasetuksen [Kuvaustila]. Voit määrittää 
tämän sijaan soft key -painikkeen C alle jonkin 3 seuraavasta toiminnosta.
Autom.tark.alue/ISO/Valkotasapaino/Mittausmuoto/Salamakorjaus/DRO/Autom. HDR/
Luova asetus

1 [Valikko] t [Asetus] t [Soft keyn C asetus] t [Oma].

2 [Valikko] t [Asetus] t Määritä toiminnoksi [Oma 1], [Oma 2] tai 
[Oma 3].
Toimintoja 1, 2 ja 3 ei tarvitse määrittää kerralla.
Oletusasetuksen mukaan asetukseksi [Oma 1] määritetään [ISO], asetukseksi [Oma 2] 
määritetään [Valkotasapaino] ja asetukseksi [Oma 3] määritetään [DRO/Autom. HDR].

Voit käyttää juuri soft key -painikkeelle B tai C määrittämääsi toimintoa seuraavasti.

• Voit käyttää määritettyä toimintoa vain kuvaustiloissa P (Ohjelmoitava), A (Aukko etusijalla), S 
(Suljinaika etusijalla) ja M (Käsivalotus).

Soft key -painikkeen C mukauttaminen

Uudelleen määritetyn toiminnon käyttäminen

Soft key -painike B:

1 Kun määritetty toiminto on näkyvissä 
näytön oikeassa alakulmassa, paina 
soft key -painiketta B.

Soft key -painike C:

1 Kun [Oma] on näkyvissä, paina soft 
key -painiketta C.

2 Valitse [Oma 1/2 /3] painamalla 
kiekkopainikkeen oikeaa tai vasenta 
sivua.

Huomautus

Soft key -painike C

Soft key -painike B
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Valikon aloitus
Toiminto [Valikon aloitus] lisätään valikkoon. Tämän avulla voit valita, näytetäänkö 
valikon ensimmäinen näyttö aina vai näytetäänkö viimeksi määrittämäsi kohteen näyttö.

1 [Valikko] t [Asetus] t [Valikon aloitus] t haluttu asetus.

Ylin Näyttää aina valikon ensimmäisen näytön.

Edellinen Näyttää viimeksi määritetyn kohteen. Tämä helpottaa aiemmin 
määrittämäsi edellisen kohteen nopeaa palauttamista.
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Käsitarkennusapu
Aiemmin [Käsitarkennusapu]-toiminnolle oli vain 2 asetusta, [Käytössä] (2 sekuntia) ja 
[Ei käytössä]. Voit kuitenkin määrittää keston, jonka ajan kuvaa suurennetaan, kun 
käytössä on E-kiinnityksellä kiinnitetty objektiivi.

1 [Valikko] t [Asetus] t [Käsitarkennusapu] t haluttu asetus.

• Kun käytössä on A-kiinnityksellä kiinnitetty objektiivi, näyttöä suurennetaan, kunnes valitset 
vaihtoehdon [Poistu] samalla tavalla kuin vaihtoehdon [Ei rajaa], vaikka valitset [2 sekuntia] tai 
[5 sekuntia].

Toimintoa [Käsitarkennusapu] käytettäessä kuvaa suurennettiin aiemmin keskustasta. 
Päivitetty laiteohjelmisto kuitenkin säilyttää sijainnin, josta kuvaa suurennetaan, kunnes 
kamera sammutetaan manuaalisessa tarkennustilassa.

• Kuvaa suurennetaan suorassa manuaalisessa tarkennustilassa tarkennetusta kohdasta.

Ei rajaa Suurentaa näyttöä, kunnes [Poistu] on valittuna.

5 sekuntia Suurentaa kuvaa 5 sekunnin ajan.

2 sekuntia Suurentaa kuvaa 2 sekunnin ajan.

Ei käytössä Ei suurenna kuvaa.

Huomautus

[Käsitarkennusapu] pysyy suurennettuna

Huomautus
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Muut toimintaan vaikuttavat 
parannukset
Päivitetty laiteohjelmisto parantaa toimintaa myös seuraavasti.

Jos käännät kiekkopainiketta vastapäivään tai painat sen yläosaa, kun luettelon 
ensimmäinen kohde on valittuna, valinta siirtyy viimeiseen kohteeseen. Jos käännät 
kiekkopainiketta myötäpäivään tai painat sen alaosaa luettelon viimeisen kohteen 
kohdalla, valinta siirtyy ensimmäiseen kohteeseen.

Kamera sääti aukkoa aiemmin videotallennuksessa automaattisesti. Aukkoasetus 
kuitenkin säilyy, vaikka aloitat videoiden tallennuksen ”Taustaepätarkennuksen 
hallinta” -tilassa tai A (Aukko etusijalla) -tilassa. Seuraavat tiedot tulevat näkyviin.
- Kuvaustila ("Taustaepät." tai A)
- F-arvo

• Et voi säätää aukkoa videotallennuksen aikana.

Valitun valikkokohteen vaihtaminen

Aukkoasetus säilyy videotallennustilassa

Huomautus
Jatkuu r
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Kiinnityssovittimen LA-EA1 (myydään erikseen) päivitys mahdollistaa 
automaattitarkennuksen (1 kuvan a.tark.), kun kameraan on kiinnitetty objektiivi 
A-kiinnityksellä SAM tai SSM-objektiivi. Voit käyttää automaattitarkennusta (1 kuvan 
a.tark.) myös videotallennustilassa painamalla suljinpainikkeen puoliväliin.
Lisätietoja kiinnityssovittimen päivittämisestä on Sonyn tukisivustossa.
http://www.sony.net/

• Et voi käyttää AF-valaisinta A-kiinnityksellä kiinnitettyä objektiivia käytettäessä.
• Automaattitarkennuksen nopeus on hitaampi kuin jos käytössä on E-kiinnityksellä kiinnitetty objektiivi. 

(Kun A-kiinnityksellä varustettu objektiivi liitetään, automaattisen tarkennuksen nopeus on noin 
2 - 7 sekuntia kuvattaessa Sonyn mittausolosuhteissa. Nopeus vaihtelee kuvauskohteen, valoisuuden ja 
muiden tekijöiden mukaan.)

• Myös objektiivin ja kameran käytön äänet saattavat tallentua videotallennuksen aikana. Voit välttää 
tämän valitsemalla [Valikko] t [Asetus] t [Videon äänen tall.] t [Ei käytössä].

• Tarkennus saattaa kestää pitkään tai se voi olla vaikeaa käytetystä objektiivista tai kuvauskohteesta 
riippuen.

Automaattitarkennustoiminto objektiiveille 
A-kiinnityksellä

Huomautuksia
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