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NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive 
virkemåter beskrives her.

Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende 
CD-ROM-en.
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Skjermknappinnstillinger
[Skjermknappinnstillinger] er lagt til i [Oppsett] i menyen.
Dette elementet gjør det mulig for deg å tilpasse funksjonen til skjermknappene B og C.

• Du kan ikke tilpasse skjermknapp A.

Hvis du trykker på skjermknapp B, aktiveres [Opptakstips] i standardinnstillingen. Du 
kan i stedet tilordne en av de følgende funksjonene til skjermknapp B.
Opptaksmod./Opptakstips/Nøyakt. dig.zoom/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/
Blitskompenser./DRO/Auto HDR/Kreative innst./MF-assistent

1 [Meny] t [Oppsett] t [Innst. av skjermkn. B] t ønsket funksjon.

Merk

Tilpasse skjermknapp B

Skjermknapp A

Skjermknapp C

Skjermknapp B
Forts. r
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Hvis du trykker på skjermknapp C, aktiveres [Opptaksmod.] i standardinnstillingen. Du 
kan i stedet tilordne en av de 3 følgende funksjonene til skjermknapp C.
Autofokusområde/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/Blitskompenser./DRO/Auto HDR/
Kreative innst.

1 [Meny] t [Oppsett] t [Innst. av skjermkn. C] t [Kundetilpasset].

2 [Meny] t [Oppsett] t Tilordne en funksjon til [Tilpasset 1], [Tilpasset 2] 
eller [Tilpasset 3].
Du trenger ikke stille inn funksjoner for 1, 2 og 3 med en gang.
I standardinnstillingen er [Tilpasset 1] tilordnet til [ISO], [Tilpasset 2] til 
[Hvitbalanse], og [Tilpasset 3] til [DRO/Auto HDR].

Du kan bruke den funksjonen du akkurat tilordnet til skjermknapp B eller C som følger.

• Du kan bruke den tilordnede funksjonen bare i opptaksmodusene P (Program Auto), A (Blenderprioritet), 
S (Lukkerprioritet) og M (Man. Eksponering).

Tilpasse skjermknapp C

Bruke den nylig tilordnede funksjonen

Skjermknapp B:

1 Når den tilordnede funksjonen vises i 
nedre høyre hjørne av skjermen, må du 
trykke på skjermknapp B.

Skjermknapp C:

1 Når [Kundetilpasset] vises, må du 
trykke på skjermknapp C.

2 Velg [Tilpasset 1/2 /3] ved å trykke på 
høyre eller venstre side av 
kontrollhjulet.

Merk

Skjermknapp C

Skjermknapp B
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Menystart
Funksjonen [Menystart] er lagt til i menyen. Dette elementet setter deg i stand til å velge 
om du alltid vil vise den første skjermen av menyen, eller om du vil vise skjermen for det 
elementet du stilte inn sist.

1 [Meny] t [Oppsett] t [Menystart] t ønsket innstilling.

Topp Viser alltid den første skjermen av menyen.

Forrige Viser det siste elementet du stilte inn. Dette vil gjøre det enklere 
raskt å tilbakestille det siste elementet du stilte inn.
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MF-assistent
Tidligere var det bare 2 innstillinger, [På] (2 sekunder) og [Av], i funksjonen [MF-
assistent]. Du kan imidlertid stille inn varigheten for bildeforstørrelsen når et objektiv 
med E-fatning er montert.

1 [Meny] t [Oppsett] t [MF-assistent] t ønsket innstilling.

• Når et objektiv med A-fatning er montert, forstørres skjermen inntil du velger [Avslutt], på samme måte 
som for [Ingen begrens.], selv om du velger [2 sek.] eller [5 sek.].

Tidligere ble bildet forstørret fra sentrum og ut ved bruk av [MF-assistent]. Den 
oppgraderte fastvaren fastholder imidlertid den posisjonen bildet skal forstørres fra, 
inntil kameraet slås av i manuelt fokus-modus.

• Bildet forstørres fra den posisjonen som er i fokus i direkte manuelt fokus-modus.

Ingen begrens. Forstørrer skjermen inntil [Avslutt] velges.

5 sek. Forstørrer bildet i 5 sekunder.

2 sek. Forstørrer bildet i 2 sekunder.

Av Forstørrer ikke bildet.

Merk

Den forstørrede posisjonen til [MF-assistent] 
fastholdes

Merk
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Andre forbedringer i bruken
Den oppgraderte fastvaren vil foreta følgende forbedringer også.

Hvis du dreier kontrollhjulet mod klokken, eller trykker øverst på det, ved det første 
elementet i listen, går valget ditt til det siste elementet. Hvis du dreier kontrollhjulet med 
klokken, eller trykker nederst på det, ved det siste elementet i listen, går valget ditt til det 
første elementet.

Når du begynte å ta opp film, pleide kameraet å justere blenderen automatisk. 
Blenderinnstillingen opprettholdes imidlertid etter at du har begynt å ta opp film i 
modusene "Gjøre bakgrunnen uskarp" og A (Blenderprioritet). Følgende informasjon vil 
vises.
- Opptaksmodus ("Bakgr. uskarp" eller A)
- F-verdi

• Du kan ikke justere blenderåpningen under filmopptak.

Endre det valgte menyelementet

Blenderinnstillinger opprettholdes i 
filmopptaksmodus

Merk
Forts. r



NO
7

Ved å oppgradere fatningsadapteren LA-EA1 (selges separat) får du muligheten til å 
bruke autofokus (Enkeltbilde-AF) når et objektiv med A-fatning av typen SAM eller 
SSM. Du kan også bruke autofokus (Enkeltbilde-AF) i filmopptaksmodus ved å trykke 
lukkerknappen halvveis ned.
Du finner mer informasjon om oppgradering av fatningsadapteren på support-nettsiden 
til Sony.
http://www.sony.net/

• Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
• Autofokus-hastigheten vil være lavere enn når et objektiv med E-fatning er montert. 

(Når et objektiv med A-fatning er montert, vil autofokushastigheten være ca. 2 til 7 sekunder, ved 
fotografering under Sony-måleforhold. Hastigheten kan variere med motivet, lokalt lys osv.)

• Lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, kan også bli tatt opp under filmopptak. Du kan unngå 
dette ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av].

• Det kan ta lang tid eller være vanskelig for kameraet å fokusere, avhengig av det aktuelle objektivet eller 
motivet.

Autofokusfunksjon med objektiv med A-fatning

Kommentarer
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