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Αρχείο του Κατpχου
Ο αριθµzς του µοντέλου και ο
σειριακzς αριθµzς βρίσκονται στο
κάτω µέρος της συσκευής.
Καταγράψτε το σειριακz αριθµz στο
χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς
σε κάθε περίπτωση που θα
επικοινωνήσετε µε τον αντιπρzσωπο
της Sony σχετικά µε αυτz το προϊzν.
Αριθµzς µοντέλου SLT-A77/A77V
Σειριακzς αριθµzς

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε
υγρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει
στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιείστε έναν προσαρµογέα
κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.

Προσοχή
Μπαταρία
Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη
µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί,
να προκαλέσει φωτιά, ή ακzµα και
χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις
παρακάτω προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε τη
µπαταρία.
• Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην
την εκθέσετε σε οποιασδήποτε
µορφής καταπονήσεις, zπως
σφυροκzπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή
ποδοπάτηµα.
• Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία
και µην επιτρέψετε την επαφή
µεταλλικών αντικειµένων µε τους
ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε
υψηλές θερµοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 60oC, zπως να
την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο
ηλιακz φως ή στο εσωτερικz ενzς
αυτοκινήτου σταθµευµένου στον
ήλιο.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε
φωτιά.
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• Μην πιάνετε µπαταρίες ιzντων
λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή
παρουσιάζουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε τη
µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα
γνήσιο φορτιστή µπαταριών της
Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να
φορτίσει τη µπαταρία.
• Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απz
τα µικρά παιδιά.
• ∆ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µzνο µε την ίδια
ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που
προτείνεται απz τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες zπως περιγράφεται σε
αυτές τις οδηγίες.

Φορτιστής µπαταριών
Ακzµα και αν η λυχνία CHARGE δεν
είναι φωτισµένη, ο φορτιστής των
µπαταριών δεν είναι
αποσυνδεδεµένος απz την πηγή
τροφοδοσίας ρεύµατος AC
(ηλεκτρικz δίκτυο) zσο είναι
συνδεδεµένος στην πρίζα.
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρzβληµα
ενώ χρησιµοποιείτε το φορτιστή
µπαταριών, διακzψτε αµέσως την
τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις
απz την πρίζα.
vταν παρέχεται ένα καλώδιο
ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µzνο µε
αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες συσκευές.
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Σηµείωση για τους Πελάτες
στην Ευρώπη

Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε
συγκεκριµένες συχνzτητες
ενδέχεται να επηρεάσουν την εικzνα
και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής
µηχανής.

Σηµείωση
∆ια της παρούσης, η Sony
Corporation δηλώνει zτι αυτή η
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εναλλάξιµων Φακών SLT-A77V
συµµορφώνεται µε τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Για
λεπτοµέρειες, παρακαλούµε
επισκεφτείτε τον παρακάτω
∆ικτυακz Τzπο:
http://www.compliance.sony.de/

Σηµείωση για τους πελάτες στις
χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του
προϊzντος είναι η Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan.
Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρzσωπος
για την ηλεκτροµαγνητική
συµβατzτητα (EMC) και την
ασφάλεια προϊzντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή
εγγύησης, παρακαλούµε ανατρέξτε
στις διευθύνσεις που δίνονται στα
χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
Το προϊzν αυτz έχει ελεγχθεί και έχει
βρεθεί zτι συµµορφώνεται µε τα zρια
τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία
R&TTE για τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης µε µήκος µικρzτερο απz 3
µέτρα.
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Εάν λzγω στατικού ηλεκτρισµού ή
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη
µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την
εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο
επικοινωνίας (USB, κλπ.).

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 5

Απpρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)

Το σύµβολο αυτz επάνω στο προϊzν
ή στη συσκευασία του υποδεικνύει
zτι το προϊzν αυτz δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα
οικιακά απορρίµµατα . Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο
κατάλληλο σηµείο αποκοµιδής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας zτι το προϊzν αυτz
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν zποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον που θα προέκυπταν
απz την µη κατάλληλη διαχείριση
των αποβλήτων αυτού του
προϊzντος. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθά στην εξοικονzµηση
των φυσικών πzρων. Για
περισσzτερες πληροφορίες σχετικά
µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊzντος, επικοινωνήστε µε τις
δηµοτικές αρχές της περιοχής σας,
µε την υπηρεσία διάθεσης των
οικιακών απορριµµάτων ή το
κατάστηµα απz το οποίο αγοράσατε
το προϊzν.
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Απpρριψη χρησιµοποιηµένων
µπαταριών (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)

Το σύµβολο αυτz επάνω στη
µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει
zτι η µπαταρία που παρέχεται µε
αυτz το προϊzν δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται zπως τα οικιακά
απορρίµµατα.
Σε µερικές µπαταρίες αυτz το
σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµz µε
ένα χηµικz σύµβολο. Τα χηµικά
σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του
µολύβδου (Pb) προστίθενται αν η
µπαταρία περιέχει περισσzτερο απz
0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µzλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απzρριψη
αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην
πρzληψη πιθανών αρνητικών
συνεπειών στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν απz τη µη ενδεδειγµένη
διάθεση της µπαταρίας. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη
διαφύλαξη των φυσικών πzρων.
Στην περίπτωση προϊzντων που για
λzγους ασφαλείας, επιδzσεων, η
ακεραιzτητας δεδοµένων απαιτούν
τη µzνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η
µπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται µzνο απz
εξουσιοδοτηµένο τεχνικz
προσωπικz.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή
µεταχείριση της µπαταρίας,
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παραδώστε το προϊzν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για
ανακύκλωση.
Στην περίπτωση zλων των άλλων
µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία
απz το προϊzν. Παραδώστε την
µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής των χρησιµοποιηµένων
µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσzτερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού
του προϊzντος ή της µπαταρίας,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις
τοπικές ∆ηµοτικές Αρχές, την τοπική
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων, ή το κατάστηµα απz
το οποίο αγοράσατε το προϊzν.
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Περιεχpµενα
Βασικές
λειτουργίες ................................................................................................14
Η ενzτητα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµz της
φωτογραφικής µηχανής.
∆ιαβάστε πρώτα αυτή την ενzτητα.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σας ................................................................................15

Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχzµενων εξαρτηµάτων ....................................18
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής ..................19
Φzρτιση της µπαταρίας ....................................................................25
Τοποθέτηση της µπαταρίας / κάρτας µνήµης (πωλείται
χωριστά) ............................................................................................27
Προσαρµογή ενzς φακού ................................................................30
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής και ρύθµιση του
ρολογιού ............................................................................................33
Πριν τη λήψη......................................................................................35
Ρύθµιση του σκοπεύτρου ως προς την οπτική οξύτητα
(ρύθµιση διοπτρίας) ..............................................................35
Σωστz κράτηµα της φωτογραφικής µηχανής ..........................35

Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών ..........................................................................36
Λήψη ταινιών ....................................................................................38
Αναπαραγωγή εικzνων ....................................................................39
∆ιαγραφή εικzνων (Delete) ..............................................................40

Λήψη φωτογραφιών ανάλογα µε το θέµα σας
Ρύθµιση της γωνίας της οθzνης LCD ............................................41
Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης ....................................42
..............................................................................................43
Επιλογή Σκηνικού ................................................................44
Sweep Panorama /
3D Sweep Panorama......................45
Continuous Advance Priority AE ..........................................46

Χρήση των λειτουργιών λήψης
Χρήση του φλας ................................................................................47
Ρύθµιση της φωτεινzτητας της εικzνας ........................................49
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης....................................51
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Περιεχpµενα
Αλλαγή της οθzνης πληροφοριών εγγραφής (DISP) ....................52
Ρύθµιση του µεγέθους της εικzνας................................................53
Μέγεθος Εικzνας ........................................................................53
Πανzραµα: Μέγεθος ..................................................................53

Χρήση των λειτουργιών προβολής
Μεγέθυνση εικzνων..........................................................................55
Εµφάνιση της λίστας εικzνων..........................................................56
Προβολή εικzνων σε µια οθzνη τηλεzρασης ................................57

Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα
πλήκτρα/διακzπτες......................................................................58
Επιλογή µιας λειτουργίας µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) ........59
Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών) ..............................................................................60
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU ....................62
Χρήση της λειτουργίας οδήγησης της φωτογραφικής µηχανής ....70
Οδηγzς Λειτουργιών της Φωτογραφικής µηχανής
(In-Camera Guide)..................................................................70

Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας ........................................................71
Χρήση του λογισµικού ......................................................................73
Επιλογή της µεθzδου δηµιουργίας ενzς δίσκου µε ταινίες ........77

Άλλα
Κατάλογος εικονιδίων στην οθzνη ................................................79
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης ....................82
∆ιαθέσιµες λειτουργίες του φλας ..................................................83
Προηγµένες
λειτουργίες

............................................................................................85

Η ενzτητα αυτή παρέχει περισσzτερες πληροφορίες σχετικά µε τη
φωτογραφική µηχανή.

Προετοιµασία
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής ..................................86
Αφαίρεση του καλύµµατος προσοφθάλµιου φακού ................86

8

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 9

Οθzνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης ............................87
Επιλογή της λειτουργίας οθzνης ..............................................87
Ιστzγραµµα ..................................................................................88
Ψηφιακzς µετρητής κλίσης ........................................................89
Οθzνη Γραφικών..........................................................................89
Παρακολούθηση του θέµατος µέσα απz το φακz χωρίς
να εµφανίζονται τα εφέ ........................................................89
Λίστα εικονιδίων στη λειτουργία σκοπεύτρου ........................90
Οθzνη ενδείξεων ........................................................................93
Λήψη µιας καθαρής εικzνας χωρίς κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής..............................................................94
Προειδοποιητική ένδειξη κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής ..................................................................................94
Χρήση της λειτουργίας SteadyShot ..........................................94
Χρήση τριπzδου ..........................................................................95

Λήψη
Επιλογή της λειτουργίας λήψης ......................................................96
AUTO ....................................................................................96
..............................................................................................96
Επιλογή Σκηνικού ................................................................97
Sweep Panorama /
3D Sweep Panorama......................99
Cont. Priority AE ..................................................................101
Αυτzµατο Πρzγραµµα ..........................................................102
Προτεραιzτητα ∆ιαφράγµατος ............................................103
Προτεραιzτητα Ταχύτητας Κλείστρου ................................105
Χειροκίνητη Έκθεση ............................................................107
BULB ......................................................................................109
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Βασικές λειτουργίες
Η ενzτητα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες
σχετικά µε το χειρισµz της φωτογραφικής
µηχανής. ∆ιαβάστε πρώτα αυτή την ενzτητα.
Για να εκµεταλλευτείτε πλήρως τις
δυνατzτητες της φωτογραφικής µηχανής, δείτε
τις “Προηγµένες λειτουργίες” (σελίδα 85).
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Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σας
∆ιαδικασία λήψης
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή διαθέτει
δύο τρzπους λήψης: τη λειτουργία
οθzνης LCD µε χρήση της οθzνης LCD
και τη λειτουργία σκοπεύτρου µε χρήση
του σκοπεύτρου.
• Η φωτογραφία που λαµβάνεται µπορεί
να είναι διαφορετική απz την εικzνα που
φαίνεται στην οθzνη πριν τη λήψη.

Σηµειώσεις σχετικά µε τις
λειτουργίες που είναι διαθέσιµες µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή
• Για να ελέγξετε αν είναι συσκευή
συµβατή µε 1080 60i ή συµβατή µε 1080
50i, αναζητήστε τα παρακάτω σήµατα
στο κάτω µέρος της φωτογραφικής
µηχανής.
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i: 60i
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i: 50i
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή µπορεί να
πραγµατοποιήσει εγγραφή ταινιών 1080
60p/50p. Αντίθετα µε τις συµβατικές
ταινίες που εγγράφονται µε ένα
σύστηµα σάρωσης interlace, οι ταινίες
1080 60p/50p εγγράφονται µε ένα
σύστηµα προοδευτικής σάρωσης.
Χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα
προοδευτικής σάρωσης, αυξάνεται η
ανάλυση και έχετε τη δυνατzτητα να
πραγµατοποιήσετε εγγραφή
οµαλzτερων και ρεαλιστικzτερων
ταινιών.
• Μπορεί να αισθανθείτε συµπτώµατα
δυσφορίας zπως κzπωση των µατιών,
ναυτία, ή κούραση zταν παρακολουθείτε
εικzνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή σε µια οθzνη
συµβατή µε 3D. vταν παρακολουθείτε
εικzνες 3D, συστήνουµε να κάνετε
διαλείµµατα ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Επειδή η ανάγκη και η
συχνzτητα των διαλειµµάτων διαφέρει
απz άτοµο σε άτοµο, θα πρέπει να
θέσετε τα zρια που είναι κατάλληλα για
εσάς. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία,
σταµατήστε την παρακολούθηση
εικzνων 3D και συµβουλευτείτε ένα
γιατρz, ανάλογα µε την περίπτωση.
Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης

της συνδεδεµένης συσκευής ή του
λογισµικού που χρησιµοποιείται µε τη
φωτογραφική µηχανή. Η zραση των
παιδιών είναι πάντα ευαίσθητη (ειδικά
των παιδιών κάτω των έξι ετών). Πριν
τους επιτρέψετε να παρακολουθήσουν
εικzνες 3D, παρακαλούµε
συµβουλευτείτε έναν ειδικz, zπως για
παράδειγµα έναν παιδίατρο ή έναν
οφθαλµίατρο. Φροντίστε τα παιδιά σας
να ακολουθούν τις πιο πάνω
προφυλάξεις.

∆εν παρέχεται αποζηµίωση για το
περιεχpµενο της εγγραφής
∆εν µπορείτε να αποζηµιωθείτε για το
περιεχzµενο της εγγραφής στην
περίπτωση που δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εγγραφή ή
αναπαραγωγή λzγω βλάβης της
φωτογραφικής µηχανής, µιας κάρτας
µνήµης, κλπ.

Σύσταση δηµιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας
Για να αποφύγετε ενδεχzµενο κίνδυνο
απώλειας δεδοµένων, αντιγράφετε πάντα
τα δεδοµένα σας σε ένα άλλο µέσο.

Σηµειώσεις σχετικά µε την οθpνη
LCD, το ηλεκτρονικp σκpπευτρο, το
φακp και τον αισθητήρα εικpνας
• Η οθzνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και
το ηλεκτρονικz σκzπευτρο
κατασκευάζονται µε χρήση πολύ υψηλής
τεχνολογίας και γι' αυτzν τον λzγο
περισσzτερο απz το 99,99% των πίξελ
είναι ενεργά και κατάλληλα για
αποτελεσµατική χρήση. Ωστzσο,
ενδέχεται να υπάρχουν µερικές
µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και / ή
φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κzκκινες,
µπλε, ή πράσινες) οι οποίες
εµφανίζονται συνεχώς στην οθzνη LCD
και το ηλεκτρονικz σκzπευτρο. Αυτές οι
κουκκίδες είναι φυσιολογικές,
οφείλονται στην διαδικασία κατασκευής
και δεν επηρεάζουν µε κανένα τρzπο
την εικzνα που καταγράφεται.
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική µηχανή
απz την οθzνη LCD.
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Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική µηχανή
σε άµεσο ηλιακz φως και µη σκοπεύετε
προς τον ήλιο για µεγάλο χρονικz
διάστηµα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στον εσωτερικz µηχανισµz. Αν το
ηλιακz φως εστιαστεί σε κάποιο κοντινz
αντικείµενο, µπορεί να προκληθεί
φωτιά.
• Υπάρχει ένας µαγνήτης στο πίσω µέρος
και γύρω απz τον περιστρεφzµενο
άξονα της άρθρωσης της οθzνης LCD.
Μην πλησιάζετε οτιδήποτε µπορεί να
επηρεαστεί απz ένα µαγνήτη, zπως
δισκέτες και πιστωτικές κάρτες στην
οθzνη LCD.
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικzνας στην οθzνη σε µέρη µε χαµηλή
θερµοκρασία. Αυτz δεν αποτελεί βλάβη.
Αν θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή σε ένα µέρος µε
χαµηλή θερµοκρασία, η οθzνη µπορεί να
σκοτεινιάσει προσωρινά. vταν η
φωτογραφική µηχανή θερµανθεί, η
οθzνη θα λειτουργήσει κανονικά.

Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα
• vταν πραγµατοποιείτε συνεχώς λήψη
για µεγάλο χρονικz διάστηµα, η
θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής αυξάνεται. Αν η θερµοκρασία
ξεπεράσει ένα ορισµένο επίπεδο,
εµφανίζεται το σήµα
στην οθzνη και
η κάµερα απενεργοποιείται αυτzµατα.
Αν η κάµερα απενεργοποιηθεί, αφήστε
τη για 10 λεπτά ή περισσzτερο για να
επιτρέψετε στη θερµοκρασία στο
εσωτερικz της φωτογραφικής µηχανής
να µειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.
• Σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος,
η θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής αυξάνεται γρήγορα.
• vταν αυξηθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής, η ποιzτητα της
εικzνας µπορεί να χειροτερέψει.
Συστήνεται να περιµένετε να µειωθεί η
θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής πριν συνεχίσετε τη λήψη.
• Η επιφάνεια της φωτογραφικής µηχανής
µπορεί να θερµανθεί. Αυτz δεν είναι
ένδειξη βλάβης.
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Σηµειώσεις σχετικά µε την εισαγωγή
ταινιών AVCHD View* σε έναν
υπολογιστή
vταν εισάγετε ταινίες AVCHD View σε
έναν υπολογιστή, στους υπολογιστές µε
Windows, χρησιµοποιείστε το λογισµικz
“PMB” που περιέχεται στο CD-ROM
(παρέχεται).
* Οι ταινίες “AVCHD View” είναι ταινίες
που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία
[AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] του
[Φορµά Αρχείων] (σελίδα 113).

Σηµειώσεις σχετικά µε την
αναπαραγωγή ταινιών σε άλλες
συσκευές
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί το MPEG-4 AVC/Η.264
High Profile για την εγγραφή σε φορµά
AVCHD. Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί
σε φορµά AVCHD µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή δεν µπορούν να
αναπαραχθούν µε τις παρακάτω
συσκευές.
– Άλλες συσκευές συµβατές µε το
φορµά AVCHD που δεν υποστηρίζουν
το High Profile
– Συσκευές µη συµβατές µε το φορµά
AVCHD
Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί επίσης το MPEG-4
AVC/Η.264 Main Profile για την εγγραφή
σε φορµά MP4. Για αυτz το λzγο, οι
ταινίες που έχουν εγγραφεί σε φορµά
MP4 µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή δεν
µπορούν να αναπαραχθούν σε συσκευές
διαφορετικές απz αυτές που
υποστηρίζουν το MPEG-4 AVC/Η.264.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε
ποιzτητα εικzνας HD (υψηλή ευκρίνεια)
µπορούν να αναπαραχθούν µzνο σε
συσκευές συµβατές µε το φορµά
AVCHD. Οι συσκευές αναπαραγωγής και
εγγραφής DVD δεν µπορούν να
αναπαράγουν δίσκους µε ποιzτητα
εικzνας HD, διzτι δεν είναι συµβατές µε
το φορµά AVCHD. Επίσης, οι συσκευές
αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD
ενδέχεται να µην µπορούν να
αποβάλλουν τους δίσκους ποιzτητας
εικzνας HD.
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Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας
• Οι ταινίες 1080 60p/50p µπορούν να
αναπαραχθούν µzνο σε συµβατές
συσκευές.

χρήση µιας µπαταρίας που είχε φορτιστεί
για περίπου µια ώρα απz τη στιγµή που
έσβησε η λυχνία CHARGE.

Σχετικά µε τις συσκευές που είναι
συµβατές µε GPS (µpνο SLT-A77V)

lνοµα µοντέλου

• Για να διαπιστώσετε αν η φωτογραφική
µηχανή σας υποστηρίζει τη λειτουργία
GPS, ελέγξτε το zνοµα µοντέλου της
φωτογραφικής µηχανής σας.
Συµβατή µε GPS: SLT-A77V
Μη συµβατή µε GPS: SLT-A77
• Χρησιµοποιείστε το GPS σύµφωνα µε
τους κανονισµούς των χωρών και
περιοχών που το χρησιµοποιείτε.
• Αν δεν θέλετε να καταγράψετε
πληροφορίες θέσης, ρυθµίστε το [GPS
On/Off] στη θέση [Off] (σελίδα 169).
• Στο αεροπλάνο, φροντίστε να
απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή σύµφωνα µε τις οδηγίες που
δίνονται µέσω των ανακοινώσεων.

Το εγχειρίδιο αυτz καλύπτει αρκετά
µοντέλα, εξοπλισµένα µε διαφορετικούς
φακούς.
Το zνοµα του µοντέλου διαφέρει,
ανάλογα µε τον παρεχzµενο φακz. Τα
διαθέσιµα µοντέλα ποικίλουν, ανάλογα µε
τη χώρα/περιοχή.
lνοµα µοντέλου

Φακpς

Προειδοποίηση σχετικά µε τα
πνευµατικά δικαιώµατα
Τα πνευµατικά δικαιώµατα των
τηλεοπτικών προγραµµάτων, των
κινηµατογραφικών ταινιών, των
βιντεοταινιών και άλλων ειδών µπορεί να
είναι κατοχυρωµένα. Άνευ αδείας
εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να
αντίκειται στις διατάξεις των νzµων περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται
σε αυτp το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται
ως παραδείγµατα σε αυτz το εγχειρίδιο
είναι εικzνες που έχουν αναπαραχθεί και
δεν είναι πραγµατικές εικzνες που έχουν
ληφθεί χρησιµοποιώντας αυτή τη
φωτογραφική µηχανή.

Σχετικά µε τα δεδοµένα τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρονται σε
αυτp το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Τα δεδοµένα σχετικά µε τις επιδzσεις και
τις τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν υπz
τις παρακάτω συνθήκες, εκτzς αν
αναφέρεται διαφορετικά σε αυτές τις
Οδηγίες Χρήσης: σε κανονική
θερµοκρασία περιβάλλοντος 25oC και µε

17
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχpµενων εξαρτηµάτων
Ελέγξτε πρώτα το zνοµα µοντέλου της φωτογραφικής µηχανής σας (σελίδα
17). Τα αξεσουάρ που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα µε το µοντέλο.
Ο αριθµzς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµz τεµαχίων.

Κοινά αξεσουάρ
• Φωτογραφική µηχανή (1)
• Φορτιστής µπαταρίας BC-VM10A (1)

• Καλώδιο ρεύµατος (1) (δεν
παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά)

• Επαναφορτιζzµενη µπαταρία
NP-FM500H (1)

• Κάλυµµα σώµατος (1)
Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική
µηχανή)

• Κάλυµµα υποδοχής αξεσουάρ (1)
(Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική
µηχανή)
• Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού (1)
(Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική
µηχανή)
• CD-ROM (1)
– Εφαρµογή Λογισµικού για
φωτογραφική µηχανή
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
(Αυτz το εγχειρίδιο) (1)

SLT-A77K/Α77VK
• Καλώδιο USB (1)

• Φακzς ζουµ DT18-55 mm (1) /
Πρzσθιο κάλυµµα φακού (1) /
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)

SLT-A77Q/A77VQ
• Ιµάντας ώµου (1)

18

• Φακzς ζουµ DT16-50 mm (1) /
Πρzσθιο κάλυµµα φακού (1) /
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1) /
Καλύπτρα φακού (1)
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση.

Μπροστινp µέρος

1 Φωτισµzς AF (120) / Λυχνία
χρονοδιακzπτη (155)
2 Κλείστρο (36)
3 ∆ιακzπτης λειτουργίας (POWER)
(33)
4 Πρzσθιος επιλογέας ελέγχου
(102)
5 Αισθητήρας τηλεχειρισµού (158)
6 Επαφές φακού*
7 Κάτοπτρο*
8 Πλήκτρο προεπισκzπησης (105)
9 Βάση φακού
0 Ενσωµατωµένο φλας* (47, 135)
!¡ Μικρzφωνο** (115)
!™ Επιλογέας θέσης λειτουργίας (42)

!£ Πλήκτρο (Ανοίγµατος του φλας)
(47, 135)
!¢ Ένδειξη τοποθέτησης (30)
!∞ Πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού (31)
!§ ∆ιακzπτης λειτουργίας εστίασης
(116, 123)

* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτά
τα σηµεία.
** Μην καλύπτετε αυτp το σηµείο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ταινιών. Ενδέχεται να υπάρξει
θpρυβος ή χαµηλή ένταση
ήχου.

19
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Πίσω µέρος

1 Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού
(86)
2 Αισθητήρες προσοφθάλµιου
φακού (86)
3 Σκzπευτρο*
• vταν κοιτάζετε µέσα απz το
σκzπευτρο, ενεργοποιείται η
λειτουργία σκοπεύτρου και zταν
αποµακρύνετε το πρzσωπz σας
απz το σκzπευτρο, η λειτουργία
οθzνης επανέρχεται στη
λειτουργία οθzνης LCD.
4 Επιλογέας ρύθµισης διοπτρίας
(35)
5 Οθzνη LCD (79, 90, 159)
6 Αισθητήρας φωτzς (178)
7 Πολλαπλzς επιλογέας
8 Για τη λήψη: πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών) (59, 60)
Για την προβολή: πλήκτρο
(Περιστροφή εικzνας) (161)

20

9 Πλήκτρο DISP (Εµφάνιση) (87,
159)
0 Πλήκτρο
(Έξυπνος
τηλεφακzς) (153) / πλήκτρο
Μεγεθυντή Εστίασης (124)
!¡ Πλήκτρο (In-Camera Guide) (70)
Για την προβολή: πλήκτρο
(∆ιαγραφή) (40)
!™ Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή) (39)

* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτp
το σηµείο.
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Πάνω µέρος

1 Υποδοχή αξεσουάρ µε αυτzµατο
κλείδωµα (135)
2 Πλήκτρο MENU (62)
3 Πλήκτρο MOVIE (38, 111)
4 Πλήκτρο FINDER/LCD (179)
5 Οθzνη ενδείξεων (93)
6 Πλήκτρο
(Οδήγησης) (51,
154)
7 Πλήκτρο WB (Ισορροπίας λευκού)
(148)
8 Πλήκτρο
(Έκθεση) (49)
9 Πλήκτρο ISO (139)
0 Πλήκτρο φωτισµού οθzνης
ενδείξεων (93)
!¡ Ένδειξη θέσης αισθητήρα εικzνας
(118)
!™ Οπίσθιος επιλογέας ελέγχου

!£ Για τη λήψη: πλήκτρο AF/MF
(Αυτzµατη εστίαση / χειροκίνητη
εστίαση) (126)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Μεγέθυνση) (55)
!¢ Για τη λήψη: Πλήκτρο AEL
(κλείδωµα AE) (131) / πλήκτρο
SLOW SYNC (136)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Ευρετήριο εικzνων) (56)

21
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Πλαϊνά µέρη / Κάτω µέρος

1 Ακροδέκτης µικροφώνου
• vταν συνδεθεί ένα εξωτερικz
µικρzφωνο, το εσωτερικz
µικρzφωνο απενεργοποιείται
αυτzµατα. vταν το εξωτερικz
µικρzφωνο είναι τύπου plug-inpower, το µικρzφωνο
τροφοδοτείται µε ενέργεια απz
τη φωτογραφική µηχανή.
2 Άγκιστρα για τον ιµάντα ώµου
• Προσαρµzστε και τα δύο άκρα
του ιµάντα στη φωτογραφική
µηχανή.

3 Ακροδέκτης
φλας) (137)
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(Συγχρονισµού

4 Ακροδέκτης REMOTE
• vταν συνδέετε το
Τηλεχειριστήριο RM-L1AM
(πωλείται χωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή, εισάγετε
το βύσµα του Τηλεχειριστηρίου
στον ακροδέκτη REMOTE,
ευθυγραµµίζοντας τον οδηγz
του βύσµατος µε τον οδηγz του
ακροδέκτη REMOTE.
Βεβαιωθείτε zτι το καλώδιο του
Τηλεχειριστηρίου κοιτάζει προς
τα εµπρzς.
5 Ηχείο
6 Ακροδέκτης DC IN
• Αν συνδέσετε το
Μετασχηµατιστή AC
AC-PW10AM (πωλείται χωριστά)
στη φωτογραφική µηχανή, θέστε
την εκτzς λειτουργίας και στη
συνέχεια συνδέστε το φις του
µετασχηµατιστή AC στον
ακροδέκτη DC IN της
φωτογραφικής µηχανής.
7 Ακροδέκτης HDMI (57, 167)
8 Ακροδέκτης
(USB) (191)
9 Λυχνία προσπέλασης (28)
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

0 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας µνήµης
(27)
!¡ Κάλυµµα κάρτας µνήµης (27)
!™ Θυρίδα εισαγωγής µπαταρίας (27)
!£ Κάλυµµα µπαταρίας (27)
!¢ Υποδοχή τριπzδου
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο µε
µήκος βίδας µικρzτερο απz 5.5
mm. Εάν χρησιµοποιήσετε ένα
τρίποδο µε µήκος βίδας
µεγαλύτερο απz 5.5 mm δεν θα
µπορέσετε να προσαρµzσετε
σταθερά τη φωτογραφική
µηχανή και ενδέχεται να της
προκαλέσετε ζηµιά.

23
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Φακpς
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM
(Παρέχεται µε την SLT-A77K/A77VK)

DT 16-50 mm F2.8 SSM
(Παρέχεται µε την SLT-A77Q/A77VQ)

1 ∆ακτύλιος εστίασης
2 ∆ακτύλιος ζουµ
3 ∆ιακzπτης κλειδώµατος ζουµ
4 ∆είκτης εστιακής απzστασης
5 Επαφές φακού
6 ∆είκτης καλύπτρας φακού
7 Κλίµακα απzστασης
8 Ένδειξη απzστασης
9 Κλίµακα εστιακής απzστασης
0 ∆ιακzπτης λειτουργίας εστίασης
!¡ ∆είκτης τοποθέτησης
• Οι φακοί DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM
/ DT 16-50 mm F2.8 SSM είναι
σχεδιασµένοι για φωτογραφικές
µηχανές Sony τύπου A-mount
(µοντέλα εξοπλισµένα µε
αισθητήρα εικzνας µεγέθους
APS-C).

∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
αυτούς τους φακούς σε
φωτογραφικές µηχανές 35 mm.
• Για φακούς διαφορετικούς απz
τους DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM /
16-50 mm F2.8 SSM, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε
το φακz.

24
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Φpρτιση της µπαταρίας
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, φροντίστε
να φορτίσετε τη µπαταρία “InfoLITHIUM” NP-FM500H (παρέχεται).
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” µπορεί να φορτιστεί ακzµα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακzµα και αν δεν είναι πλήρως φορτισµένη.

1 Τοποθετήστε την µπαταρία στο
φορτιστή.
Ωθήστε την µπαταρία µέχρι να κάνει κλικ.

2 Συνδέστε το φορτιστή µπαταρίας

Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά

στην πρίζα.

Φις

Φως αναµµένο: Φzρτιση
Φως σβηστz: Ολοκλήρωση φzρτισης
Χρzνος φzρτισης

Περίπου 175 λεπτά

• Χρzνος που χρειάζεται για την πλήρη
φzρτιση µιας τελείως άδειας µπαταρίας
σε θερµοκρασία 25oC.
• Η λυχνία CHARGE σβήνει zταν
ολοκληρωθεί η φzρτιση.
Λυχνία CHARGE
Για τις χώρες/περιοχές εκτpς
Η.Π.Α. και Καναδά

Λυχνία CHARGE
Προς την πρίζα

25
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Φpρτιση της µπαταρίας
Σηµειώσεις
• Ο χρzνος φzρτισης διαφέρει, ανάλογα µε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας
και τις συνθήκες φzρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10oC
και 30oC. Ενδέχεται να µην µπορείτε να φορτίσετε ικανοποιητικά τη µπαταρία έξω απz
αυτz το εύρος θερµοκρασιών.
• Συνδέστε τον φορτιστή της µπαταρίας σε µια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή
απzσταση.

26
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Τοποθέτηση της µπαταρίας / κάρτας µνήµης
(πωλείται χωριστά)

1 Ανοίξτε το κάλυµµα µετατοπίζοντας
τον µοχλp ανοίγµατος του
καλύµµατος.

2 Εισάγετε την µπαταρία µέχρι µέσα
ενώ πιέζετε τον µοχλp κλειδώµατος
µε την άκρη της µπαταρίας.

Μοχλzς κλειδώµατος

3 Κλείστε το κάλυµµα.

4 Ανοίξτε το κάλυµµα της κάρτας
µνήµης µετατοπίζοντάς το.

27
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Τοποθέτηση της µπαταρίας / κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)

5 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
• Με την κοµµένη γωνία προσανατολισµένη
zπως φαίνεται στην εικzνα, εισάγετε
την κάρτα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ.

Βεβαιωθείτε zτι η κοµµένη γωνία
είναι σωστά προσανατολισµένη.

6 Κλείστε το κάλυµµα.

Για να αφαιρέσετε την µπαταρία
Θέστε εκτzς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή και µετατοπίστε τον µοχλz κλειδώµατος
σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους.
Προσέξτε να µην σας πέσει η µπαταρία.

Μοχλzς κλειδώµατος

Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης
Βεβαιωθείτε zτι δεν είναι φωτισµένη η λυχνία προσπέλασης και στη συνέχεια
ανοίξτε το κάλυµµα και ωθήστε την κάρτα µνήµης µια φορά προς τα µέσα.

Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας
Η παρεχzµενη µπαταρία είναι µια µπαταρία ιzντων λιθίου η οποία µπορεί να
ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας µε τη
φωτογραφική µηχανή σας. Εµφανίζεται ο εναποµένων χρzνος διάρκειας της
µπαταρίας, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης της φωτογραφικής µηχανής σας.

28
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Τοποθέτηση της µπαταρίας / κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)

“Μπαταρία
εξαντληµένη”
Στάθµη
µπαταρίας

∆εν µπορείτε να
Χαµηλή τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.

Υψηλή

∆ιαθέσιµες κάρτες µνήµης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους παρακάτω τύπους καρτών µνήµης µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Ωστzσο, δεν είναι εγγυηµένη η σωστή
λειτουργία zλων των τύπων καρτών µνήµης.
Κάρτα µνήµης που µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε

Φωτογραφίες

Ονοµασία σε
αυτp το
εγχειρίδιο

Ταινίες

Memory Stick PRO Duo

(Mark 2)

Memory Stick PRO-HG Duo
Κάρτα µνήµης SD

(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)

Κάρτα µνήµης SDHC

(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)

Κάρτα µνήµης SDXC

(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)

Memory Stick
PRO Duo

Κάρτα SD

• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε MultiMediaCard.
Σηµείωση
• Οι εικzνες που εγγράφονται σε κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν να εισαχθούν ή να
αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι συµβατές µε το exFAT.
Βεβαιωθείτε zτι η συσκευή είναι συµβατή µε το exFAT πριν τη συνδέσετε µε τη
φωτογραφική µηχανή. Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή µε µη συµβατή
συσκευή, ίσως εµφανιστεί η προτροπή να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη διαµορφώνετε
ποτέ την κάρτα σε απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν zλα τα
δεδοµένα που περιέχει η κάρτα (το exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που
χρησιµοποιείται στις κάρτες µνήµης SDXC).
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής

Προσαρµογή ενpς φακού

1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του σώµατος

Πρzσθιο κάλυµµα φακού

απp τη φωτογραφική µηχανή και το
οπίσθιο κάλυµµα φακού απp το
πίσω µέρος του φακού.
• vταν αλλάζετε το φακz, πραγµατοποιήστε
γρήγορα την αλλαγή µακριά απz µέρη µε
σκzνη για να αποφύγετε την είσοδο σκzνης
στο εσωτερικz της φωτογραφικής µηχανής.
• vταν πραγµατοποιείτε λήψη, αφαιρέστε το
πρzσθιο κάλυµµα φακού απz το µπροστινz
µέρος του φακού.

Κάλυµµα
σώµατος
Κάλυµµα
συσκευασίας

2 Προσαρµpστε το φακp
ευθυγραµµίζοντας τις πορτοκαλί
ενδείξεις (δείκτες τοποθέτησης)
που υπάρχουν στον φακp
και στη φωτογραφική µηχανή.
Πορτοκαλί ενδείξεις

3 Στρέψτε τον φακp δεξιpστροφα
µέχρι να κάνει κλικ και να κλειδώσει
στη θέση του.
• Φροντίστε να τοποθετήσετε ίσια το φακz.

Σηµειώσεις
• vταν προσαρµzζετε ένα φακz, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού.
• Μην χρησιµοποιείτε δύναµη zταν προσαρµzζετε ένα φακz.
• Οι φακοί E-mount δεν είναι συµβατοί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• vταν χρησιµοποιείτε ένα φακz ο οποίος διαθέτει µια υποδοχή τριπzδου,
προσαρµzστε το φακz στο τρίποδο χρησιµοποιώντας την παρεχzµενη υποδοχή
τριπzδου για να ισορροπήσετε το βάρος του φακού.
• vταν µεταφέρετε τη φωτογραφική µηχανή ενώ είναι προσαρµοσµένος σε αυτή ο
φακzς, φροντίστε να κρατάτε σταθερά τzσο τη φωτογραφική µηχανή, zσο και το
φακz.
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Προσαρµογή ενpς φακού
• Μην πιάνετε κανένα µέρος του φακού που προεξέχει zταν πραγµατοποιείτε εστίαση ή
ζουµ.

Αφαίρεση του φακού

1 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης
του φακού µέχρι το τέρµα της
διαδροµής του και στρέψτε τον φακp
αριστερpστροφα µέχρι να σταµατήσει.
Πλήκτρο απελευθέρωσης φακού

2 Τοποθετήστε ξανά τα καλύµµατα
στο µπροστινp και πίσω µέρος του
φακού και το κάλυµµα σώµατος
στη φωτογραφική µηχανή.
• Πριν προσαρµzσετε τα καλύµµατα,
αφαιρέστε απz αυτά τη σκzνη.

Για να προσαρµpσετε µια καλύπτρα φακού
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε µια καλύπτρα
φακού για να περιορίσετε τις λάµψεις και να
εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
ποιzτητα εικzνας.
Προσαρµzστε την καλύπτρα στην υποδοχή
στην άκρη του φακού και περιστρέψτε τη
δεξιzστροφα µέχρι να κάνει κλικ.
Σηµειώσεις
• Προσαρµzστε σωστά την καλύπτρα φακού. ∆ιαφορετικά, η καλύπτρα µπορεί να
παρεµποδίζει την κανονική λειτουργία, ή να εµφανίζεται στις εικzνες σας.
• vταν η καλύπτρα φακού είναι σωστά προσαρµοσµένη στο φακz DT 16-50 mm F 2.8
SAM, οι κzκκινη βούλα που υπάρχει στο φακz ευθυγραµµίζεται µε την κzκκινη βούλα
της καλύπτρας.
• ∆εν περιλαµβάνεται καλύπτρα φακού µε το φακz DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια καλύπτρα φακού ALC-SH108 (πωλείται χωριστά).
• vταν χρησιµοποιείτε το φλας, αφαιρέστε την καλύπτρα για να µην παρεµποδίζεται το
φως του φλας.
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Προσαρµογή ενpς φακού
• Κατά την αποθήκευση, γυρίστε ανάποδα την καλύπτρα φακού και τοποθετήστε τη στο
φακz ανάποδα.

Σηµείωση σχετικά µε την αλλαγή του φακού
vταν αλλάζετε το φακz, αν εισχωρήσουν σκzνη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικzνας
(της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην
εικzνα, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης.
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε µια λειτουργία προστασίας απz
τη σκzνη για να αποτρέψει την παραµονή σκzνης πάνω στον αισθητήρα
εικzνας. Ωστzσο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε ένα
σηµείο χωρίς πολλή σκzνη zταν προσαρµzζετε/αφαιρείτε ένα φακz.
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Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής
και ρύθµιση του ρολογιού
vταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθzνη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας.

1 Τοποθετήστε το διακpπτη POWER
στη θέση ON για να θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
Εµφανίζεται η οθzνη ρύθµισης ηµεροµηνίας
και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτzς λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο
OFF.

2 Επιβεβαιώστε pτι έχει επιλεγεί
το [Enter] στην οθpνη LCD και
στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.

3 Επιλέξτε την περιοχή σας µε τα b/B στον πολλαπλp επιλογέα
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.

4 Επιλέξτε κάθε στοιχείο µε τα b/B
και εισάγετε τις αριθµητικές τιµές
µε τα v/V.
[Θερινή Ώρα:] (Daylight Svg.:): Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί τη ρύθµιση θερινής ώρας.
[Μορφή Ηµεροµηνίας] (Date Format:):
Επιλέγει τη µορφή εµφάνισης της
ηµεροµηνίας.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 ΑΜ
και το µεσηµέρι ως 12:00 PM.
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής και ρύθµιση του ρολογιού

5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα στοιχεία
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.

6 Επιβεβαιώστε pτι είναι επιλεγµένο το [Enter] και στη συνέχεια
πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση ηµεροµηνίας/ώρας
Πιέστε το πλήκτρο MENU.

Για να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία/ώρα
vταν θέτετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή για πρώτη φορά,
εµφανίζεται αυτzµατα η οθzνη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας. Την επzµενη
φορά, ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα απz το µενού.

Πλήκτρο MENU t
(Date/Time Setup)

1 t [Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας]

Για να ρυθµίσετε ξανά την περιοχή
Μπορείτε να ρυθµίσετε την περιοχή που χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή. Αυτz σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή zταν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή στο εξωτερικz.

Πλήκτρο MENU t

1 t [Ρύθµιση Περιοχής] (Area Setting)

∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζzµενη µπαταρία
για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων ρυθµίσεων,
ανεξάρτητα απz το αν είναι ενεργοποιηµένη ή απενεργοποιηµένη ή αν είναι
εγκατεστηµένη ή zχι η µπαταρία (σελίδα 214).
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Πριν τη λήψη
Ρύθµιση του σκοπεύτρου ως προς την οπτική οξύτητα
(ρύθµιση διοπτρίας)
Προσαρµpστε το ρυθµιστή διοπτρίας
ανάλογα µε την pρασή σας µέχρι η
εικpνα να εµφανιστεί καθαρά στο
σκpπευτρο.
Σηµείωση
• Το προσάρτηµα ρύθµισης της διοπτρίας (πωλείται χωριστά) δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.

Σωστp κράτηµα της φωτογραφικής µηχανής
Σταθεροποιήστε το επάνω µέρος του σώµατpς σας και λάβετε
µια στάση που εµποδίζει τη φωτογραφική µηχανή να κινηθεί.
Στη λειτουργία
οθzνης LCD

Στη λειτουργία
σκοπεύτρου

Στη λειτουργία σκοπεύτρου
(κατακzρυφη θέση)

Υπzδειξη 1
Το ένα χέρι κρατάει τη λαβή της φωτογραφικής µηχανής και το άλλο χέρι
υποστηρίζει το φακz.
Υπzδειξη 2
Λάβετε µια σταθερή στάση µε το άνοιγµα των ποδιών σας να είναι zσο το
άνοιγµα των ώµων.
Υπzδειξη 3
Σφίξτε ελαφρά τους αγκώνες επάνω στο σώµα σας.
vταν πραγµατοποιείτε λήψη απz γονατιστή θέση, σταθεροποιήστε το επάνω
µέρος του σώµατzς σας τοποθετώντας τον αγκώνα σας πάνω στο γzνατz σας.
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Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών
Η λειτουργία “AUTO” σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε εύκολα λήψη
οποιουδήποτε θέµατος, κάτω απz οποιεσδήποτε συνθήκες διzτι η
φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις ανάλογα µε την
περίπτωση.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας στη θέση

.

2 Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή και κοιτάξτε µέσα απp την
οθpνη LCD ή το σκpπευτρο.

3 Τοποθετήστε το θέµα που
επιθυµείτε µέσα στην περιοχή
αυτpµατης εστίασης.
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής), τραβήξτε προσεκτικά τη
φωτογραφία κρατώντας σταθερά τη
φωτογραφική µηχανή, ή χρησιµοποιείστε
ένα τρίποδο.

Ένδειξη
(Προειδοποίηση
Περιοχή
κουνήµατος
αυτzµατης
φωτογραφικής
εστίασης (AF)
µηχανής)

4 Αν χρησιµοποιείτε ένα φακp ζουµ,
στρέψτε το δακτύλιο ζουµ και
στη συνέχεια αποφασίστε ποιο
θα είναι το πλάνο σας.
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Λήψη φωτογραφιών

5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να εστιάσετε.
vταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, φωτίζεται
η ένδειξη z ή
(Ένδειξη εστίασης) (σελίδα 118).

Ένδειξη εστίασης

6 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω
για να τραβήξετε τη φωτογραφφία.
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Λήψη και προβολή φωτογραφιών

Λήψη ταινιών

1 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE

Πλήκτρο MOVIE

για να αρχίσετε την εγγραφή.
• Η εγγραφή ταινιών µπορεί να αρχίσει απz
οποιαδήποτε λειτουργία έκθεσης.
• Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα
ρυθµίζονται αυτzµατα. Αν θέλετε να
επιλέξετε µια συγκεκριµένη τιµή,
τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας
στη θέση
(Ταινία) (σελίδα 112).
• Η φωτογραφική µηχανή εξακολουθεί να
ρυθµίζει την εστίαση zταν είναι σε λειτουργία
αυτzµατης εστίασης.

2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσετε την
εγγραφή.
Σηµειώσεις
• Ενδέχεται να εγγραφεί ο ήχος λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής και του φακού
κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
εγγραφή ήχου ρυθµίζοντας το [Εγγραφή Ήχου] (Audio Recording) στη θέση [Off]
(σελίδα 115).
• Ο χρzνος συνεχούς εγγραφής µιας ταινίας µπορεί να είναι µικρzτερος, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής. ∆είτε
το “Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών”.
• vταν εµφανιστεί η ένδειξη , η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής είναι πολύ
υψηλή. Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να
µειωθεί η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής (σελίδα 213).
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Αναπαραγωγή εικpνων

1 Πιέστε το πλήκτρο

.

Πλήκτρο

2 Πλήκτρο MENU t

1 t [Λειτουργία Προβολής]
(View Mode) t Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας
• Για την αναπαραγωγή φωτογραφιών, επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου
(Φωτογραφίες)] (Folder View (Still)) και για αναπαραγωγή ταινιών,
επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου (MP4)] (Folder View (MP4)) ή [Προβολή
AVCHD] (AVCHD View), ανάλογα µε τον τύπο του αρχείου.

3 Επιλέξτε µια εικpνα µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα.
• Για αναπαραγωγή µιας ταινίας, πιέστε το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
µιας ταινίας

Χειρισµpς πολλαπλού επιλογέα /
πρpσθιου ή οπίσθιου επιλογέα ελέγχου

Παύση/συνέχιση

z

Γρήγορη κίνηση εµπρzς

B

Γρήγορη κίνηση πίσω

b

Αργή κίνηση εµπρzς

Περιστρέψτε τον πρzσθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου προς τα δεξιά κατά τη
διάρκεια της παύσης.

Αργή κίνηση πίσω

Περιστρέψτε τον πρzσθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου προς τα αριστερά κατά
τη διάρκεια της παύσης.
• Η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ.

Ρύθµιση έντασης ήχου

V t v/V

Εµφάνιση πληροφοριών

v

Σηµείωση
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην αναπαράγονται
απz αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
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Λήψη και προβολή φωτογραφιών

∆ιαγραφή εικpνων (Delete)
Απz τη στιγµή που θα διαγράψετε µια εικzνα, δεν µπορείτε να την
επαναφέρετε. Ελέγξτε πρώτα αν θέλετε να διαγράψετε την εικzνα ή zχι.
Σηµείωση
• Οι προστατευµένες εικzνες δεν µπορούν να διαγραφούν.

∆ιαγραφή της εικpνας που εµφανίζεται

1 Εµφανίστε την εικpνα που θέλετε
να διαγράψετε και πιέστε
το πλήκτρο .
Πλήκτρο

2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] (Delete) µε το v του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα.
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Λήψη φωτογραφιών ανάλογα µε το θέµα σας
Ρύθµιση της γωνίας της οθpνης LCD
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη γωνία της
οθpνης LCD ώστε να σας εξυπηρετεί
σε διάφορες συνθήκες λήψης.
• Τοποθετήστε το δάχτυλz σας στο επάνω
αριστερz µέρος της οθzνης LCD και
τραβήξτε τη προς το µέρος σας.
• Η οθzνη LCD µπορεί να πάρει κλίση 150
µοιρών προς τα πάνω και 180 µοιρών
προς τα κάτω.
• Η οθzνη LCD µπορεί να περιστραφεί 180
µοίρες προς τα δεξιά και 90 µοίρες προς
τα αριστερά.
• vταν η οθzνη LCD δεν χρησιµοποιείται,
συστήνεται να την κλείνετε µε την
πλευρά της οθzνης να κοιτάζει προς τη
φωτογραφική µηχανή.
Σηµείωση
• vταν η οθzνη LCD είναι ανοιχτή, ο
αισθητήρας µατιού ενδέχεται να µην µπορεί
να λειτουργήσει σε καταστάσεις που
πραγµατοποιείται λήψη απz χαµηλή θέση. Αν
κοιτάξετε µέσα στο σκzπευτρο και η οθzνη
δεν ενεργοποιηθεί αυτzµατα, πιέστε το
πλήκτρο FINDER/LCD.
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Λήψη φωτογραφιών ανάλογα µε το θέµα σας

Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης
Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας στην κατάλληλη θέση.

Η φωτογραφική µηχανή διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες λήψης:
(AUTO) (36, 96)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε εύκολα λήψη
οποιουδήποτε θέµατος, κάτω απz οποιεσδήποτε συνθήκες
διzτι η φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις κατάλληλες
ρυθµίσεις ανάλογα µε την περίπτωση.

(Auto+) (43, 96)

Η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίζει και αξιολογεί τις
συνθήκες λήψης και επιλέγονται αυτzµατα οι κατάλληλες
ρυθµίσεις. Η φωτογραφική µηχανή αποθηκεύει µια
κατάλληλη εικzνα συνδυάζοντας ή διαχωρίζοντας εικzνες,
ανάλογα µε την περίσταση.

(Επιλογή
Σκηνικού) (44, 97)

Η επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας ανάλογα µε το θέµα
ή τις συνθήκες λήψης σας επιτρέπει να τραβήξετε
φωτογραφίες µε ρυθµίσεις πιο κατάλληλες για το θέµα σας.

(Sweep
Panorama) (45, 99)

Επιτρέπει τη λήψη πανοραµικών εικzνων.

(3D Sweep
Panorama) (45, 99)

Επιτρέπει τη λήψη πανοραµικών εικzνων 3D για
αναπαραγωγή σε µια TV συµβατή µε 3D.

(Cont. Priority AE)
(46, 101)

Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη zσο
είναι πιεσµένο το κλείστρο. Η φωτογραφική µηχανή
καταγράφει συνεχώς εικzνες µε µέγιστο ρυθµz περίπου 12
εικzνες το δευτερzλεπτο.

(Ταινία) (38, 111)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη ταινιών
ρυθµίζοντας χειροκίνητα την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου
και τιµή διαφράγµατος).

(Αυτpµατο
Πρpγραµµα) (102)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη µε αυτzµατη
ρύθµιση της έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιµή
διαφράγµατος). Οι άλλες ρυθµίσεις µπορούν να
πραγµατοποιηθούν χειροκίνητα.

(Προτεραιpτητα
∆ιαφράγµατος) (103)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
χειροκίνητα το διάφραγµα χρησιµοποιώντας τον πρzσθιο ή
οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.

(Προτεραιpτητα
Ταχύτητας Κλείστρου)
(105)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
χειροκίνητα την ταχύτητα χρησιµοποιώντας τον πρzσθιο ή
οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
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Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης
(Χειροκίνητη
Έκθεση) (107)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
χειροκίνητα την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και τιµή
διαφράγµατος) χρησιµοποιώντας τον πρzσθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου.

(Ανάκληση
Μνήµης) (185)

Ανακαλεί τις ρυθµίσεις που έχουν καταχωρηθεί στο [Memory]
(Μνήµη) του µενού Λήψης Φωτογραφιών
.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Auto+)

2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή
προς το θέµα.

Ένδειξη αναγνώρισης
σκηνικού λήψης

vταν η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίσει και
πραγµατοποιήσει ρυθµίσεις για τις συνθήκες
λήψης, εµφανίζονται οι ακzλουθες
πληροφορίες: ένδειξη αναγνώρισης σκηνικού
λήψης, κατάλληλη λειτουργία λήψης, αριθµzς
εικzνων που θα ληφθούν.
Λειτουργία λήψης
Αριθµzς εικzνων που θα ληφθούν

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Σκηνικά λήψης που αναγνωρίζονται απp τη φωτογραφική µηχανή
(Νυχτερινή Σκηνή)

(Λήψη µε το Χέρι
στο Ηµίφως)

(Τοπίο)

(Πορτρέτο µε Οπίσθιο
Φωτισµz)

(Πορτρέτο)

(Νυχτερινή Λήψη
µε Τρίποδο)

(Οπίσθιος Φωτισµzς)

(Μάκρο)

(Νυχτερινz Πορτρέτο)

(Προβολέας)

(Χαµηλή Φωτεινzτητα)

(Μωρz)

Λειτουργία λήψης
Cont. Shooting (154)

Slow Sync. (135)

Auto HDR (142)

Daylight Sync.

Slow Shutter

Hand-held Twilight (44, 97)
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Λήψη φωτογραφιών ανάλογα µε το θέµα σας
Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης

Επιλογή Σκηνικού

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Επιλογή Σκηνικού).

2 Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
3 Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µε τα v/V και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
• Για να αλλάξετε το σκηνικz, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια
επιλέξτε ένα άλλο σκηνικz.

4 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.

44

(Πορτρέτο)

Θολώνει το φzντο και αναδεικνύει το θέµα. Αναπαράγει τους
χρωµατικούς τzνους του δέρµατος µε απαλz τρzπο.

(∆ράση στα Σπορ)

Πραγµατοποιεί λήψη κινούµενων αντικειµένων µε µεγάλη
ταχύτητα κλείστρου ώστε το θέµα να φαίνεται ακίνητο. Η
φωτογραφική µηχανή τραβάει συνέχεια φωτογραφίες zσο
είναι πιεσµένο το κλείστρο.

(Μάκρο)

Πραγµατοποιεί λήψη αντικειµένων απz κοντινή απzσταση,
zπως για παράδειγµα λουλούδια ή τρzφιµα.

(Τοπίο)

Πραγµατοποιεί λήψη ολzκληρου του οπτικού πεδίου καθαρά
εστιασµένου και µε ζωντανά χρώµατα.

(Ηλιοβασίλεµα)

Πραγµατοποιεί λήψη των ωραίων κzκκινων αποχρώσεων της
ανατολής ή του ηλιοβασιλέµατος.

(Νυχτερινή Σκηνή)

Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών απz απzσταση, χωρίς
να χάνεται η σκοτεινή ατµzσφαιρα του περιβάλλοντος.

(Λήψη µε το Χέρι
στο Ηµίφως)

Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών µε λιγzτερα
παράσιτα και θzλωµα χωρίς τη χρήση τριπzδου. Λαµβάνεται
µια ριπή φωτογραφιών και εφαρµzζεται επεξεργασία εικzνας
για να µειωθεί το θzλωµα του θέµατος, το κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής και τα παράσιτα.

(Νυχτερινz
Πορτρέτο)

Πραγµατοποιεί λήψη πορτρέτων σε νυχτερινz φzντο.

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 45

Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης

Sweep Panorama /

3D Sweep Panorama

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Sweep Panorama) /

(3D Sweep Panorama).

2 Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
3 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή
προς το άκρο του θέµατος και στη
συνέχεια πιέστε το κλείστρο µέχρι
τη µέση για να ρυθµίσετε την εστίαση.

Αυτz το τµήµα δεν θα ληφθεί

4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι το τέρµα.
5 Μετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή
οριζpντια ή κατακpρυφα µέχρι το τέλος,
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθpνη.

Μπάρα καθοδήγησης
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Λήψη φωτογραφιών ανάλογα µε το θέµα σας
Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης

Continuous Advance Priority AE

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Cont. Priority AE).

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη φωτογραφιών zσο
είναι πιεσµένο το κλείστρο µέχρι το τέρµα.
• Η φωτογραφική µηχανή καταγράφει συνεχώς εικzνες µε µέγιστη
ταχύτητα περίπου 12 εικzνες το δευτερzλεπτο..
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Χρήση των λειτουργιών λήψης
Χρήση του φλας
Σε ένα χώρο µε χαµηλz φωτισµz, η χρήση του φλας σας επιτρέπει να
τραβήξετε µια φωτεινή φωτογραφία και επίσης βοηθάει στο να αποτραπεί το
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής. vταν πραγµατοποιείτε λήψη ενάντια
στον ήλιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας για να τραβήξετε µια
φωτεινή εικzνα ενzς θέµατος που φωτίζεται απz πίσω.

1 Πλήκτρο Fn t

(Λειτουργία φλας) t Επιλέξτε την
επιθυµητή ρύθµιση
• Για περισσzτερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες
φλας για κάθε λειτουργία λήψης, δείτε στη σελίδα 83.

2 Πιέστε το πλήκτρο

.

Πλήκτρο

Το φλας ανοίγει.
• Στη λειτουργία AUTO, AUTO+, ή στη
λειτουργία Επιλογής Σκηνικού, το φλας
ανοίγει αυτzµατα αν η ένταση του φωτzς
δεν είναι ικανοποιητική, ή αν το θέµα
φωτίζεται απz πίσω. Το ενσωµατωµένο φλας
δεν ανοίγει ακzµα και αν πιέσετε το
πλήκτρο .

3 Μpλις ολοκληρωθεί η φpρτιση του φλας,
τραβήξτε τη φωτογραφία.
Αναβοσβήνει: Το φλας φορτίζεται. vσο
αναβοσβήνει η ένδειξη, δεν µπορείτε να
απελευθερώσετε το κλείστρο.
Φωτισµένη: Το φλας έχει φορτιστεί και
είναι έτοιµο για λήψη.
Ένδειξη

(Φzρτισης φλας)
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Χρήση των λειτουργιών λήψης
Χρήση του φλας
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(Χωρίς Φλας)

∆ε φωτοβολεί ακzµα και αν ανοίξει το ενσωµατωµένο φλας.
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτz το στοιχείο zταν ο
επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση P, Α, S, ή Μ.
Ωστzσο, το φλας δεν θα φωτοβολήσει αν δεν είναι
ανοιγµένο.

(Αυτpµατο Φλας)

Φωτοβολεί αν είναι σκοτεινά ή ενάντια στο φως.

(Φλας Γεµίσµατος)

Φωτοβολεί κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο.

(Οπίσθιος
Συγχρονισµpς)

Φωτοβολεί ακριβώς πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης κάθε
φορά που πιέζετε το κλείστρο.

(Ασύρµατο)

Ενεργοποιεί ένα εξωτερικz φλας (πωλείται χωριστά) το οποίο
βρίσκεται εκτzς της φωτογραφικής µηχανής και µακριά απz
αυτή (Λήψη µε ασύρµατο φλας).
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Ρύθµιση της φωτεινpτητας της εικpνας
Η έκθεση επιτυγχάνεται αυτzµατα (Αυτzµατη έκθεση), εκτzς απz την
περίπτωση της λειτουργίας έκθεσης Μ.
Με βάση την έκθεση που επιτυγχάνεται µε την αυτzµατη έκθεση, µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε αντιστάθµιση της έκθεσης. Μπορείτε να κάνετε ολzκληρη
την εικzνα φωτεινzτερη µετατοπίζοντας την έκθεση προς την πλευρά του +.
Ολzκληρη η εικzνα γίνεται σκοτεινzτερη µετατοπίζοντας την έκθεση προς
την πλευρά του – (Αντιστάθµιση έκθεσης).

1 Πιέστε το πλήκτρο

.

2 Ρυθµίστε την έκθεση µε τα b/B

Πλήκτρο

Οθzνη LCD

του πολλαπλού επιλογέα.
Προς το + (υπερέκθεση): Η εικzνα γίνεται πιο
φωτεινή.
Προς το – (υποέκθεση): Η εικzνα γίνεται πιο
σκοτεινή.
• Στη λειτουργία σκοπεύτρου, επιβεβαιώστε
την έκθεση χρησιµοποιώντας την κλίµακα
EV.

Αντισταθµισµένη έκθεση
Σκzπευτρο

Κανονική έκθεση

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Τεχνικές λήψης
• Ρυθµίστε το βαθµz αντιστάθµισης ελέγχοντας την εικzνα που
καταγράφεται.
• Χρησιµοποιώντας τη λήψη Bracket, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη
πολλαπλών φωτογραφιών µε µεταβολή της έκθεσης προς το συν ή προς το
πλην (σελίδα 155).
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Χρήση των λειτουργιών λήψης
Ρύθµιση της φωτεινpτητας της εικpνας
Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτz δεν µπορεί να επιλεγεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
στη θέση AUTO, AUTO+ ή Επιλογή Σκηνικού.

Αντιστάθµιση της έκθεσης µε τον πρpσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου

Πλήκτρο MENU t 4 t [Dial exp.comp] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Αν αντιστοιχήσετε τη λειτουργία αντιστάθµισης έκθεσης στον πρzσθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου, η αρχικά αντιστοιχισµένη λειτουργία µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µε τον άλλο επιλογέα ελέγχου.
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Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κατάλληλη λειτουργία οδήγησης ανάλογα
µε το σκοπz σας, zπως λήψη µιας µεµονωµένης φωτογραφίας, συνεχzµενη
λήψη φωτογραφιών, ή λήψη bracket.

Πλήκτρο
t
Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας

Πλήκτρο

(Single Shooting)
(154)

Αυτή είναι η κανονική λειτουργία λήψης.

(Cont. Shooting)
(154)

Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχzµενη λήψη
εικzνων.

(Χρονοδιακpπτης)
(155)

Ο χρονοδιακzπτης των 10 δευτερολέπτων είναι χρήσιµος
zταν ο φωτογράφος θέλει να εµφανίζεται στη φωτογραφία
και ο χρονοδιακzπτης 2 δευτερολέπτων είναι χρήσιµος για
τον περιορισµz του κουνήµατος της φωτογραφικής µηχανής.

(Bracket: Cont.)
(155)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του καθορισµένου
αριθµού εικzνων, κάθε µια µε διαφορετικz βαθµz έκθεσης.

(Single Bracket)
(155)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του καθορισµένου
αριθµού εικzνων µια-µια, zπου κάθε µια έχει διαφορετικz
βαθµz έκθεσης.

(WB bracket)
(157)

Με βάση την επιλεγµένη ισορροπία του λευκού και τη
θερµοκρασία χρώµατος / το φίλτρο χρώµατος,
καταγράφονται 3 εικzνες µε µεταβολή της ισορροπίας του
λευκού.

DRO (DRO
Bracket) (158)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη 3 εικzνων µε
µεταβολή της τιµής του D-Range Optimizer.

(Remote Cdr.) (158)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µε τα πλήκτρα
SHUTTER (κλείστρο) και 2 SEC (το κλείστρο
απελευθερώνεται µετά απz 2 δευτερzλεπτα) του Ασύρµατου
Τηλεχειριστηρίου RMT-DSLR1 (πωλείται χωριστά).
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Χρήση των λειτουργιών λήψης

Αλλαγή της οθpνης πληροφοριών εγγραφής (DISP)
Κάθε φορά που πιέζετε το DISP, η οθzνη
πληροφοριών εγγραφής αλλάζει ως εξής.
Μπορείτε να αλλάξετε την οθzνη του
σκοπεύτρου χωριστά απz την οθzνη LCD.

Πλήκτρο DISP

Εµφάνιση vλων
των Πληροφοριών

Χωρίς Εµφάνιση
Πληροφοριών

Στάθµη

Ιστzγραµµα

Ψηφιακzς µετρητής στάθµης
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Ρύθµιση του µεγέθους της εικpνας
Μέγεθος Εικpνας
Πλήκτρο MENU t
1 t [Μέγεθος Εικpνας] (Image Size) t
Επιλογή του επιθυµητού µεγέθους
[Αναλογία διαστάσεων]: [3:2]
Μέγεθος εικpνας

Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης

L: 24 Μ

6000 x 4000 πίξελ

Για λήψη µε τη µεγαλύτερη ποιzτητα
εικzνας

Μ: 12 Μ

4240 x 2832 πίξελ

Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α3+

S: 6.0 Μ

3008 x 2000 πίξελ

Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α5

[Αναλογία διαστάσεων]: [16:9]
Μέγεθος εικpνας

Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης

L: 20 Μ

6000 x 3376 πίξελ

Μ: 10 Μ

4240 x 2400 πίξελ

S: 5.1 Μ

3008 x 1688 πίξελ

Για προβολή σε µια τηλεzραση
υψηλής ευκρίνειας

Σηµείωση
• vταν επιλέξετε ένα αρχείο RAW µε το [Ποιzτητα], το µέγεθος εικzνας ενzς αρχείου
RAW αντιστοιχεί µε το L. Το µέγεθος αυτz δεν εµφανίζεται στην οθzνη.

Πανpραµα: Μέγεθος
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος εικzνας των πανοραµικών εικzνων. Το
µέγεθος εικzνας ποικίλει, ανάλογα µε τη ρύθµιση κατεύθυνσης λήψης (σελίδα
101).

Πλήκτρο MENU t
1 t [Πανpραµα: Μέγεθος] ή [Πανpραµα
3D: Μέγεθος Εικpνας] t Επιλογή του επιθυµητού µεγέθους
[Πανpραµα: Μέγεθος]
Κανονικp

Με το [Πανzραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [Επάνω] [Κάτω]:
3872 x 2160
Με το [Πανzραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [∆εξιά] [Αριστερά]:
8192 x 1856

Ευρύ

Με το [Πανzραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [Επάνω] [Κάτω]:
5536 x 2160
Με το [Πανzραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [∆εξιά] [Αριστερά]:
12416 x 1856
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Χρήση των λειτουργιών λήψης
Ρύθµιση του µεγέθους της εικpνας

[Πανpραµα 3D: Μέγεθος Εικpνας]
16:9

1920 x 1080

Κανονικp

4912 x 1080

Ευρύ

7152 x 1080
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Χρήση των λειτουργιών προβολής
Μεγέθυνση εικpνων
Μια εικzνα µπορεί να µεγεθυνθεί, για να την εξετάσετε καλύτερα. Αυτz είναι
βολικz για να ελέγξετε την εστίαση της καταγραµµένης εικzνας.

1 Εµφανίστε την εικpνα που θέλετε

Πλήκτρο

να µεγεθύνετε και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο .

2 Κάντε ζουµ στην εικpνα µε τον
οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• Περιστρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου
αλλάζει η εικzνα διατηρώντας την ίδια
µεγέθυνση. vταν τραβάτε πολλές
φωτογραφίες του ίδιου θέµατος,
µπορείτε να συγκρίνετε την εστίασή
τους.

3 Επιλέξτε το τµήµα που θέλετε να µεγεθύνετε µε τα v/V/b/B
του πολλαπλού επιλογέα.
Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή µε µεγέθυνση
Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα, ώστε η εικzνα να επανέλθει στο
κανονικz της µέγεθος.
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Χρήση των λειτουργιών προβολής

Εµφάνιση της λίστας εικpνων
Μπορείτε να εµφανίσετε πολλαπλές εικzνες ταυτzχρονα στην οθzνη.

Πιέστε το πλήκτρο

.

Πλήκτρο

Εµφανίζεται η οθzνη ευρετηρίου εικzνων.

Για να επιστρέψετε στην οθpνη εµφάνισης µιας εικpνας
Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα zταν επιλέξετε την επιθυµητή
εικzνα.

Για να εµφανίσετε τον επιθυµητp φάκελο
Επιλέξτε την αριστερή µπάρα της οθzνης
ευρετηρίου εικzνων µε τον πολλαπλz επιλογέα
και στη συνέχεια επιλέξτε τον επιθυµητz
φάκελο µε τα v/V. Πιέζοντας το κέντρο του
πολλαπλού επιλογέα zταν είναι επιλεγµένη η
αριστερή µπάρα, η λειτουργία προβολής
αλλάζει.
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Προβολή εικpνων σε µια οθpνη τηλεpρασης
Για να δείτε εικzνες που έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή σας σε
µια οθzνη TV, χρειάζεται ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) και µια HD TV
εξοπλισµένη µε έναν ακροδέκτη HDMI.

1 Θέστε εκτpς λειτουργίας
τη φωτογραφική µηχανή και
την τηλεpραση και συνδέστε
τη φωτογραφική µηχανή
στην τηλεpραση.

1 Προς τον
ακροδέκτη HDMI

Καλώδιο HDMI
(πωλείται
χωριστά)

2 Προς τον
ακροδέκτη HDMI

2 Θέστε σε λειτουργία την τηλεpραση και αλλάξτε την είσοδο.
• ∆είτε επίσης και τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την τηλεzραση.

3 Θέστε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή και
πιέστε το πλήκτρο .
Στην οθzνη της τηλεzρασης εµφανίζονται οι
εικzνες που έχουν τραβηχτεί µε τη
φωτογραφική µηχανή.
Επιλέξτε την επιθυµητή εικzνα µε τα
b/B του πολλαπλού επιλογέα.
• Η οθzνη LCD στο πίσω µέρος της
φωτογραφικής µηχανής δεν
ενεργοποιείται.
Πολλαπλzς επιλογέας
Πλήκτρο
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα
πλήκτρα/διακpπτες
Μπορείτε να ρυθµίσετε ή να εκτελέσετε διάφορες λεπτοµέρειες µε αυτά τα
πλήκτρα / διακzπτες.
Σχετικά µε τη θέση των πλήκτρων/διακοπτών, δείτε το “Αναγνώριση των
λειτουργικών µερών της συσκευής” (σελίδα 19).
Πλήκτρο

(47, 135)

Πλήκτρο

(51, 154)

Ανοίγει το φλας.
Επιλέγει τη λειτουργία οδήγησης.

Πλήκτρο WB (148)

Ρυθµίζει την ισορροπία του λευκού.

Πλήκτρο

Αντισταθµίζει την έκθεση.

(49)

Πλήκτρο ISO (139)

Ρυθµίζει την ευαισθησία ISO.

Πλήκτρο FINDER/LCD
(179)

Αλλάζει την οθzνη µεταξύ της οθzνης LCD και του
σκοπεύτρου.

Πλήκτρο φωτισµού
οθpνης ενδείξεων (93)

Ενεργοποιεί το φωτισµz της οθzνης ενδείξεων.

Πλήκτρο MENU (62)

Εµφανίζει την οθzνη µενού για τη ρύθµιση των στοιχείων
του µενού.

Πλήκτρο MOVIE (38, 111)

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών.

Πλήκτρο AEL (131)/
Πλήκτρο SLOW SYNC
(136)/ Πλήκτρο
(56)

Καθορίζει την έκθεση για ολzκληρη την οθzνη. /
Πραγµατοποιεί λήψη µε το φλας µε χαµηλzτερη
ταχύτητα κλείστρου. / Εµφανίζει πολλαπλές εικzνες στην
οθzνη ταυτzχρονα.

Πλήκτρο AF/MF (126)/
Πλήκτρο
(55)

Κάνει προσωρινή εναλλαγή αυτzµατης και χειροκίνητης
εστίασης./ Μεγεθύνει την εικzνα κατά την αναπαραγωγή
εικzνων.

Πλήκτρο Fn (59, 60)/
Πλήκτρο
(161)

Εµφανίζει την οθzνη ρυθµίσεων µιας λειτουργίας που
ρυθµίζεται µε το πλήκτρο Fn. / Περιστρέφει τις εικzνες.

Πλήκτρο
(153)/
Πλήκτρο Μεγεθυντή
Εστίασης (124)

Κάνει ζουµ στο κέντρο µιας εικzνας. / Σας επιτρέπει να
ελέγξετε την εστίαση µεγεθύνοντας την εικzνα πριν τη
λήψη.

Πλήκτρο

Πραγµατοποιεί αναπαραγωγή εικzνων.

Πλήκτρο
(40)

(39)
(70)/ Πλήκτρο

Εµφανίζει τον οδηγz της φωτογραφικής µηχανής (InCamera Guide). / ∆ιαγράφει εικzνες.

∆ιακpπτης λειτουργίας
εστίασης (116, 123)

Επιλέγει αυτzµατη εστίαση ή χειροκίνητη εστίαση.

Πλήκτρο Προεπισκpπησης
(105)

∆ίνει τη δυνατzτητα ελέγχου του θολώµατος του
φzντου.
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Επιλογή µιας λειτουργίας µε το πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών)
Το πλήκτρο αυτz χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση ή την εκτέλεση λειτουργιών
που χρησιµοποιούνται συχνά στη λήψη.

1 Πιέστε το πλήκτρο Fn.

2 Επιλέξτε το επιθυµητp στοιχείο µε το v/V/b/B του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο z για εκτέλεση
της εντολής.
Εµφανίζεται η οθzνη ρυθµίσεων.

3 Ακολουθώντας τις οδηγίες του οδηγού
χειρισµών, επιλέξτε και εκτελέστε
την επιθυµητή ενέργεια.

Οδηγzς χειρισµών

Για να ρυθµίσετε απ’ ευθείας τη φωτογραφική µηχανή απp την οθpνη
πληροφοριών εγγραφής
Στρέψτε τον πρzσθιο ή οπίσθιο επιλογέα ελέγχου χωρίς να πιέσετε το κέντρο
z στο βήµα 2. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτογραφική µηχανή απ’ ευθείας
απz την οθzνη πληροφοριών εγγραφής (εκτzς απz το [Ανάκληση Μνήµης]
(Memory Recall)).
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Λίστα λειτουργιών

Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το
πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Οι λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn είναι οι
παρακάτω:
Επιλογή Σκηνικού (44, 97)

Επιλέγει την κατάλληλη θέση λειτουργίας µεταξύ των
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων της Επιλογής Σκηνικού
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
(Πορτρέτο/∆ράση στα Σπορ/Μάκρο/Τοπίο/Ηλιοβασίλεµα/
Νυχτερινή Σκηνή/Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως/
Πορτρέτο στο Ηµίφως)

Ταινία (112)

Επιλέγει τη λειτουργία έκθεσης που ταιριάζει µε το θέµα
ή το εφέ σας.
(P/Α/S/Μ)

Ανάκληση µνήµης (185)

Ανακαλεί µια ρύθµιση καταχωρηµένη απz πριν στο
[Memory] (Μνήµη) στο µενού λήψης Φωτογραφιών
(Μνήµη 1/Μνήµη 2/ Μνήµη 3)

.

Λειτουργία οδήγησης (51,
154)

Ρυθµίζει τη λειτουργία οδήγησης, zπως για παράδειγµα
τη συνεχή λήψη.
(Single Shooting/ Cont. Shooting/ Self-timer/ Bracket:
Cont./ Single Bracket/ WB bracket/ Remote Cdr.)

Λειτουργία φλας (47, 135)

Ρυθµίζει τη λειτουργία φλας.
(Χωρίς Φλας, Αυτzµατο Φλας, Φλας Γεµίσµατος, Αργzς
Συγχρονισµzς, Οπίσθιος Συγχρονισµzς, Ασύρµατο)

Περιοχή AF (119)

Επιλέγει την περιοχή εστίασης.
(Ευρεία/Ζώνη/Σηµειακή/Τοπική)

Παρακολούθηση Θέµατος
(121)

∆ιατηρεί ένα θέµα εστιασµένο ενώ το παρακολουθεί.
(On/Off)

Ανίχνευση Προσώπων
(127)

Συλλαµβάνει αυτzµατα τα πρzσωπα των ανθρώπων µε
τη βέλτιστη εστίαση και έκθεση.
(On/On (Regist. Faces)/Off)

Κλείστρο Χαµpγελου (129)

Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί λήψη zταν
ανιχνεύσει ένα χαµzγελο.
(On/Off)

ISO (139)

Ρυθµίζει την ευαισθησία στο φως. vσο µεγαλύτερος
είναι ο αριθµzς, τzσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα
κλείστρου.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO έως 16000)

Λειτουργία φωτοµέτρησης
(132)

Επιλέγει τη µέθοδο µέτρησης της φωτεινzτητας.
(Πολλαπλών τµηµάτων/Κεντροβαρής/Σηµειακή)

Αντιστάθµιση φλας (132)

Ρυθµίζει την ένταση του φλας.
(+3.0EV έως –3.0EV)
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Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Ισορροπία λευκού (148)

Ρυθµίζει τους χρωµατικούς τzνους της εικzνας.
(Αυτzµατη Ισορροπία Λευκού/Φως Ηµέρας/Σκιά/
Συννεφιά/Λαµπτήρες Πυράκτωσης/Λαµπτήρες
Φθορισµού: Θερµz Λευκz Λαµπτήρες Φθορισµού: Ψυχρz
Λευκz/Λαµπτήρες Φθορισµού: Λευκz Ηµέρας/
Λαµπτήρες Φθορισµού: Φως Ηµέρας/Φλας/Θερµοκρασία
Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος/Προσωπική Ρύθµιση)

DRO/Auto HDR (141)

Αντισταθµίζει τη φωτεινzτητα και την αντίθεση
αυτzµατα.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)

∆ηµιουργικp Στυλ (145)

Επιλέγει την επιθυµητή επεξεργασία εικzνας.
(Style Box 1-6)

Εφέ Εικpνας (144)

Πραγµατοποιεί λήψη µε το επιθυµητz εφέ φίλτρου για
την επίτευξη µεγαλύτερης εκφραστικzτητας.
(Off/Κάµερα-Παιχνίδι/Ποπ Χρώµα/Posterization/
Φωτογραφία Ρετρz/Soft High-key/Επιµέρους Χρώµα/
Μονzχρωµη Υψηλής Αντίθεσης/Απαλή Εστίαση/Πίνακας
HDR/Μονzχρωµο µε Πλούσιους τzνους/Μινιατούρα)
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Λίστα λειτουργιών

Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε τις βασικές ρυθµίσεις για τη φωτογραφική
µηχανή συνολικά, ή να εκτελέσετε λειτουργίες zπως λήψη, αναπαραγωγή, ή
άλλους χειρισµούς.
Πιέστε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε το επιθυµητz στοιχείο µε τα v/V/b/B του
πολλαπλού επιλογέα και πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Επιλέξτε µια σελίδα του µενού

Επιλέξτε ένα στοιχείο του µενού

Μενού λήψης φωτογραφιών

Μέγεθος Εικpνας (53)

Επιλέγει το µέγεθος των φωτογραφιών.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (vταν το [Αναλογία ∆ιαστάσεων] είναι
ρυθµισµένο σε 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (vταν το [Αναλογία ∆ιαστάσεων] είναι
ρυθµισµένο σε 16:9))

Αναλογία ∆ιαστάσεων
(172)

Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων των φωτογραφιών.
(3:2/16:9)

Ποιpτητα (172)

Επιλέγει την ποιzτητα εικzνας των φωτογραφιών.
(RAW/ RAW & JPEG/ Extra Fine/ Fine/ Standard)

Πανpραµα: Μέγεθος
(53)

Επιλέγει το µέγεθος των πανοραµικών εικzνων.
(Standard/Wide)

Πανpραµα:
Κατεύθυνση (101)

Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των πανοραµικών εικzνων.
(∆εξιά/Αριστερά/Επάνω/Κάτω)

Πανpραµα 3D:
Μέγεθος Εικpνας (53)

Επιλέγει το µέγεθος των εικzνων 3D.
(16:9/Standard/Wide)

Πανpραµα 3D:
Κατεύθυνση (101)

Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των εικzνων 3D.
(∆εξιά/Αριστερά)

Long Exposure NR
(174)

Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου (NR) για τις
εικzνες που η ταχύτητα κλείστρου είναι 1 δευτερzλεπτο ή
περισσzτερο.
(On/Off)
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
High ISO NR (174)

Ρυθµίζει τη διαδικασία µείωσης θορύβου για λήψη υψηλής
ευαισθησίας.
(High/Normal/Low)

Έλεγχος φλας (133)

Ρυθµίζει τη µέθοδο καθορισµού της έντασης του φλας.
(ADI flash/Pre-flash TTL/ Χειροκίνητο φλας)

Ισχύς φλας (134)

Ρυθµίζει την ένταση του ενσωµατωµένου φλας zταν το
[Έλεγχος φλας] (Flash Control) είναι ρυθµισµένο στη θέση
[Χειροκίνητο] (Manual).
(1/1–1/6)

Φωτισµpς AF (120)

Ρυθµίζει το φωτισµz AF που ρίχνει φως σε µια σκοτεινή σκηνή
για να υποβοηθήσει την εστίαση.
(Auto/Off)

Χρωµατικpς Χώρος
(175)

Αλλάζει το εύρος των αναπαραγzµενων χρωµάτων.
(sRGB/AdobeRGB)

SteadyShot (94)

Επιλέγει το SteadyShot.
(On/Off)

Βήµα έκθεσης

Επιλέγει το µέγεθος του βήµατος για την ταχύτητα κλείστρου,
το διάφραγµα και την έκθεση.
(0.5 EV/ 0.3 EV)

Ρύθµιση AF-Α (125)

Καθορίζει αν θα γίνεται ρύθµιση ακριβείας της εστίασης
χειροκίνητα zταν η λειτουργία εστίασης είναι [AF-Α].
(AF-Α/ DMF)

Ρύθµιση
προτεραιpτητας

Καθορίζει αν θα απελευθερώνεται το κλείστρο ακzµα και αν
δεν έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση στη λειτουργία αυτzµατης
εστίασης.
(AF/Release)

Αυτpµατη εστίαση µε
το κλείστρο

Καθορίζει αν θα ενεργοποιείται η αυτzµατη εστίαση πιέζοντας
το κλείστρο µέχρι τη µέση.
(On/Off)

Μνήµη (185)

Καταχωρεί συνδυασµούς λειτουργιών και ρυθµίσεων που
χρησιµοποιούνται συχνά και επιτρέπει εύκολη ανάκληση
αυτών των συνδυασµών µε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας.
(1/2/3)

Μενού λήψης ταινιών

Τύπος Αρχείου (113)

Επιλέγει τον τύπο αρχείου των ταινιών.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Ρύθµιση Εγγραφής
(114)

Επιλέγει το µέγεθος καρέ της ταινίας που εγγράφεται.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440x1080 12M/VGA 3M)

Εγγραφή Ήχου (115)

Επιλέγει αν θα πραγµατοποιηθεί εγγραφή ήχου κατά τη
διάρκεια της λήψης µιας ταινίας.
(On/Off)

Μείωση Θορύβου
Ανέµου (115)

Περιορίζει το θzρυβο του ανέµου κατά τη διάρκεια της
εγγραφής µιας ταινίας.
(On/Off)

SteadyShot (94)

Ρυθµίζει το SteadyShot.
(On/Off)

Προσωπικp µενού
Eye-Start AF (86)

Καθορίζει αν θα χρησιµοποιείται η αυτzµατη εστίαση zταν
κοιτάζετε απz το σκzπευτρο.
(On/Off)

Ρύθµιση FINDER/LCD
(179)

Ρυθµίζει τη µέθοδο εναλλαγής µεταξύ του σκοπεύτρου και
της οθzνης LCD.
(Αυτzµατο/Χειροκίνητο)

Περιορισµpς
Κοκκινίσµατος
Ματιών

Περιορίζει το φαινzµενο κzκκινων µατιών κατά τη διάρκεια
της χρήσης του φλας.
(On/Off)

Απελευθέρωση χωρίς
Φακp (175)

Επιλέγει αν θα µπορεί να ανοίξει το κλείστρο zταν δεν είναι
προσαρµοσµένος ο φακzς.
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Auto+ Cont. Shooting
(96)

Καθορίζει αν θα πραγµατοποιείται συνεχής λήψη στη
λειτουργία AUTO+.
(Auto/Off)

Auto+ Image Extract.
(96)

Καθορίζει αν θα αποθηκεύονται zλες οι εικzνες που
τραβήχτηκαν συνεχzµενα στη λειτουργία AUTO+.
(Auto/Off)

Γραµµές Πλέγµατος
(176)

Εµφανίζει ένα πλέγµα για να σας βοηθήσει να
ευθυγραµµίσετε το πλάνο.
(Πλέγµα Rule of 3rds/Τετράγωνο Πλέγµα/∆ιαγώνιο +
Τετράγωνο Πλέγµα/Off)

Αυτpµατη
Ανασκpπηση (176)

Εµφανίζει την εικzνα που έχει ληφθεί µετά τη λήψη. Επιλέγει
την αυτzµατη ανασκzπηση.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Πλήκτρο DISP
(Οθpνη) (87)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες
προβολής στην οθzνη LCD που µπορούν να επιλεγούν
πιέζοντας το DISP στο πλήκτρο ελέγχου.
(Οθzνη Γραφικών/Εµφάνιση vλων των Πληροφοριών/Χωρίς
Εµφάνιση Πληροφοριών/Στάθµη/Ιστzγραµµα/Για το
σκzπευτρο)

Πλήκτρο DISP
(Σκpπευτρο) (87)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες
προβολής στο σκzπευτρο που µπορούν να επιλεγούν
πιέζοντας το DISP στο πλήκτρο ελέγχου.
(Οθzνη Γραφικών/Εµφάνιση vλων των Πληροφοριών/Χωρίς
Εµφάνιση Πληροφοριών/Στάθµη/Ιστzγραµµα)

Στάθµη Peaking (124)

Ενισχύει το περίγραµµα του εστιασµένου τµήµατος µε ένα
συγκεκριµένο χρώµα.
(Υψηλή/Μεσαία/Χαµηλή/Off)

Χρώµα Peaking (124)

Επιλέγει το χρώµα που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία
Peaking.
(Κzκκινο/Κίτρινο/Λευκz)

Οθpνη Live View (89)

Επιλέγει αν θα εµφανίζεται το αποτέλεσµα µιας λειτουργίας
στην οθzνη, zπως για παράδειγµα το αποτέλεσµα της
αντιστάθµισης έκθεσης.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)

Λειτουργία του
πλήκτρου AEL (176)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο πλήκτρο AEL.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/Κλείστρο
Χαµzγελου/ISO/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση
Φλας/Ισορροπία Λευκού/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικz Στυλ/
Εφέ Εικzνας/Μέγεθος Εικzνας/Ποιzτητα/AEL hold/AEL toggle/
AEL hold/
AEL toggle/Έλεγχος AF/MF/Παρακολούθηση
Αντικειµένου/Κλείδωµα AF/Προεπισκzπηση ∆ιαφράγµατος/
Προεπισκzπηση Αποτελέσµατος Λήψης/ Έξυπνος Τηλεφακzς/
Μεγεθυντής Εστίασης/Μνήµη)

Πλήκτρο ISO (177)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο πλήκτρο ISO.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/Κλείστρο Χαµzγελου/
ISO/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία
Λευκού/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικz Στυλ/Εφέ Εικzνας/
Μέγεθος Εικzνας/Ποιzτητα/AEL hold/ AEL toggle/
AEL hold/
AEL toggle/Έλεγχος AF/MF/Παρακολούθηση Αντικειµένου/
Κλείδωµα AF/Προεπισκzπηση ∆ιαφράγµατος/Προεπισκzπηση
Αποτελέσµατος Λήψης/Έξυπνος Τηλεφακzς/Μεγεθυντής
Εστίασης/Μνήµη)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Πλήκτρο AF/MF (177)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο πλήκτρο AF/MF.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/Κλείστρο Χαµzγελου/
ISO/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία
Λευκού/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικz Στυλ/Εφέ Εικzνας/
Μέγεθος Εικzνας/Ποιzτητα/AEL hold/AEL toggle/
AEL hold/
AEL toggle/Έλεγχος AF/MF/Παρακολούθηση Αντικειµένου/
Κλείδωµα AF/Προεπισκzπηση ∆ιαφράγµατος/ Προεπισκzπηση
Αποτελέσµατος Λήψης/Έξυπνος Τηλεφακzς/ Μεγεθυντής
Εστίασης/Μνήµη)

Πλήκτρο
Προεπισκpπησης
(177)

Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για το χειρισµz του
πλήκτρου προεπισκzπησης.
(Προεπισκzπηση Αποτελέσµατος Λήψης/ Προεπισκzπηση
∆ιαφράγµατος)

Πλήκτρο ∆ιατήρησης
Εστίασης

Επιλέγει τη λειτουργία του πλήκτρου διατήρησης εστίασης
του φακού.
(Focus Hold/D.O.F. Preview)

Πλήκτρο Έξυπνου
Τηλεφακού (124, 153)

Επιλέγει τη µέθοδο λειτουργίας του πλήκτρου
(Έξυπνος Τηλεφακzς/Μεγεθυντής Εστίασης)

Ρύθµιση Επιλογέα
Ελέγχου

Καθορίζει τις λειτουργίες του πρzσθιου επιλογέα ελέγχου και
του οπίσθιου επιλογέα ελέγχου µεταξύ της ρύθµισης της
ταχύτητας κλείστρου και της ρύθµισης του διαφράγµατος
zταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Μ.
(
SS
F/no.
F/no.
SS)

Dial exp.comp (50)

Αντισταθµίζει την έκθεση µε τον πρzσθιο ή τον οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου.
(Off/
Πρzσθιος επιλογέας/
Οπίσθιος επιλογέας)

Exp.comp.set

Καθορίζει αν θα αντισταθµίζεται η έκθεση µέσα στο εύρος του
φωτzς του φλας.
(Περιβάλλον & φλας/ Μzνο περιβάλλον)

Σειρά Bracket

Επιλέγει τη σειρά στο Bracket έκθεσης και στο Bracket
ισορροπίας του λευκού.
(0 t – t +/– t 0 t +)

Ταχύτητα Αυτpµατης
Εστίασης

Επιλέγει την ταχύτητα εστίασης στη λειτουργία αυτzµατης
εστίασης.
(Γρήγορη/Αργή)

Lens Comp.: Shading
(180)

Αντισταθµίζει τις σκιασµένες γωνίες της οθzνης που
προκαλούνται απz τον τοποθετηµένο φακz. (Auto/Off)

Lens Comp.: Chro.
Aber. (180)

Περιορίζει τη χρωµατική απzκλιση στις γωνίες της οθzνης
που προκαλούνται απz τον τοποθετηµένο φακz. (Auto/Off)
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Lens Comp.:
Distortion (180)

Αντισταθµίζει την παραµzρφωση της οθzνης που προκαλείται
απz τον τοποθετηµένο φακz.
(Auto/Off)

Front Curtain Shutter
(177)

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

Καταχώριση
Προσώπου (128)

Καταχωρεί ή αλλάζει το πρzσωπο στο οποίο θα δίνεται
προτεραιzτητα στην εστίαση.
(Νέα Καταχώριση/Αλλαγή Σειράς/∆ιαγραφή/∆ιαγραφή vλων)

Μενού αναπαραγωγής
∆ιαγραφή (40, 165)

∆ιαγράφει εικzνες
(Πολλαπλές Εικzνες/vλες στο Φάκελο/vλα τα αρχεία AVCHD
View)

Λειτουργία Προβολής
(161)

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρzπο οµαδοποίησης των
αναπαραγzµενων εικzνων.
(Προβολή Φακέλων (Φωτογραφίες)/Προβολή Φακέλων (MP4)/
Προβολή AVCHD)

Παρουσίαση (162)

Εµφανίζει µια παρουσίαση.
(Επανάληψη/Ενδιάµεσο ∆ιάστηµα/Τύπος Εικzνων)

Προβολή 3D (167)

Αναπαράγει εικzνες 3D χρησιµοποιώντας µια TV συµβατή µε
3D συνδεδεµένη στη φωτογραφική µηχανή.

Προστασία (164)

Προστατεύει, ή ακυρώνει την προστασία µιας εικzνας.
(Πολλαπλές Εικzνες/Ακύρωση vλων των Εικzνων/Ακύρωση
vλων των Ταινιών (MP4)/Ακύρωση vλων των αρχείων AVCHD
View)

Καθορισµpς
Εκτύπωσης (198)

Επιλέγει ή αποεπιλέγει εικzνες για DPOF.
(Ρύθµιση DPOF/Προσθήκη Ηµεροµηνίας)

Ρύθµιση Έντασης

Ρυθµίζει την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ταινιών.

Οθpνη
Αναπαραγωγής (162)

Καθορίζει τον τρzπο αναπαραγωγής µιας εικzνας που έχει
ληφθεί µε προσανατολισµz πορτρέτου.
(Αυτzµατη Περιστροφή/Χειροκίνητη Περιστροφή)

Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης
∆ιαµpρφωση (181)

∆ιαµορφώνει την κάρτα µνήµης.

Αριθµpς Αρχείου
(181)

Επιλέγει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιστοίχηση
αριθµών αρχείων στις φωτογραφίες και τις ταινίες.
(Σειρά/ Επαναφορά)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
lνοµα Φακέλου (181)

Επιλέγει το φορµά του φακέλου φωτογραφιών.
(Κανονική Μορφή/Μορφή Ηµεροµηνίας)

Επιλογή Φακέλου
εγγραφής (REC) (182)

Αλλάζει το φάκελο αποθήκευσης φωτογραφιών.

Νέος Φάκελος (182)

∆ηµιουργεί ένα νέο φάκελο για την αποθήκευση
φωτογραφιών και ταινιών.

Ανάκτηση Βάσης
∆εδοµένων Εικpνων
(183)

Ανακτά το αρχείο βάσης δεδοµένων εικzνων για τις ταινίες
και ενεργοποιεί την εγγραφή και την αναπαραγωγή.

Εµφάνιση Χώρου
Κάρτας Μνήµης

Εµφανίζει το χρzνο εγγραφής που αποµένει για εγγραφή
ταινιών και τον αριθµz φωτογραφιών που µπορούν να
εγγραφούν στην κάρτα µνήµης.

Μενού Ρύθµισης Ρολογιού
Ρύθµιση Ηµεροµηνίας Ρυθµίζει την ηµεροµηνία και την ώρα και τη θερινή ώρα.
/Ώρας (33)
Ρύθµιση Περιοχής (34) Καθορίζει την τοποθεσία χρήσης.

Μενού Ρυθµίσεων
Μενού Έναρξης

Καθορίζει την προεπιλεγµένη θέση του κέρσορα στο µενού
στο πρώτο στοιχείο της τελευταίας επιλογής.
(Αρχικz/Προηγούµενο)

Φωτεινpτητα LCD
(178)

Καθορίζει τη φωτεινzτητα της οθzνης LCD.
(Αυτzµατη/Χειροκίνητη)

Φωτεινpτητα
Εικονοσκοπίου (178)

Καθορίζει τη φωτεινzτητα του εικονοσκοπίου.
(Αυτzµατη/Χειροκίνητη)

Ρυθµίσεις GPS (169)
(µpνο SLT-A77V)

Ρυθµίζει τις λειτουργίες GPS.

Εξοικονpµηση
ενέργειας (179)

Καθορίζει το διάστηµα µετά απz το οποίο ενεργοποιείται η
εξοικονzµηση ενέργειας.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)

Ανάλυση HDMI (167)

Καθορίζει την ανάλυση zταν η φωτογραφική µηχανή είναι
συνδεδεµένη σε µια τηλεzραση HDMI.
(Auto/1080p/1080i)

CTRL FOR HDMI (168) Χειρίζεται τη φωτογραφική µηχανή απz µια TV που
υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync.
(On/Off)
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU

Λήψη Ρυθµίσεων*
(183)

Επιλέγει τη λειτουργία λήψης της φωτογραφικής µηχανής
zταν χρησιµοποιείται µια κάρτα Eye-Fi.
(On/Off)

Σύνδεση USB (191)

Επιλέγει τη µέθοδο σύνδεσης USB.
(Αυτzµατη/Μαζική Αποθήκευση/MTP)

Ηχητικά σήµατα

Καθορίζει αν θα ακούγονται ηχητικά σήµατα zταν
επιτυγχάνεται η εστίαση ή zταν λειτουργεί ο χρονοδιακzπτης.
(On/Off)

Λειτουργία
Καθαρισµού (200)

Αρχίζει τη λειτουργία καθαρισµού για τον καθαρισµz του
αισθητήρα εικzνας.

Επιβεβαίωση
∆ιαγραφής

Καθορίζει την προεπιλογή της οθzνης επιβεβαίωσης
διαγραφής µεταξύ των [∆ιαγραφή] (Delete) και [Ακύρωση]
(Cancel).
(Πρώτα “∆ιαγραφή”/Πρώτα “Ακύρωση”)

AF Micro Adj. (121)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις ακριβείας στην
εστίαση.
(Ρύθµιση Αυτzµατης Εστίασης/τιµή/Επαναφορά)

* Εµφανίζεται zταν έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική µηχανή µια κάρτα Eye-Fi
(πωλείται χωριστά).

Έκδοση (190)
Γλώσσα

Εµφανίζει την έκδοση του λογισµικού της φωτογραφικής
µηχανής.
Επιλέγει τη γλώσσα.

Οδηγpς Επιλογέα
Θέσης Λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οδηγz επιλογέα θέσης
λειτουργίας (την εξήγηση κάθε λειτουργίας λήψης).
(On/Off)

Λειτουργία Επίδειξης

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επίδειξη προβολής µιας
ταινίας.
(On/Off)

Επαναφορά
προεπιλογών (186)

Επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
(Επαναφορά Προεπιλογών/ Επαναφορά λειτουργίας λήψης/
Επαναφορά προσωπικών ρυθµίσεων)
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Λίστα λειτουργιών

Χρήση της λειτουργίας οδήγησης της φωτογραφικής
µηχανής
Οδηγpς Λειτουργιών της Φωτογραφικής µηχανής
(In-Camera Guide)
vταν πιέσετε το πλήκτρο (In-Camera Guide)
στην οθzνη Fn ή την οθzνη µενού, εµφανίζεται
αυτzµατα ένας οδηγzς ανάλογα µε την
επιλεγµένη λειτουργία ή ρύθµιση.
Επιλέξτε µη διαθέσιµες λειτουργίες ή ρυθµίσεις
στην οθzνη Fn και στη συνέχεια πιέστε το
κέντρο του πολλαπλού επιλογέα για να
εµφανιστεί η κατάλληλη διαδικασία για να τις
ενεργοποιήσετε.
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Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Στο παρεχzµενο CD-ROM περιέχονται οι ακzλουθες εφαρµογές, οι οποίες
επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των εικzνων που λαµβάνετε µε τη
φωτογραφική µηχανή σας.
• “Image Data Converter”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
Αν το “PMB” έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή και ο αριθµzς έκδοσης
του προηγούµενα εγκατεστηµένου “PMB” είναι µικρzτερος απz αυτzν του
“PMB” στο παρεχzµενο CD-ROM, εγκαταστήστε επίσης και το “PMB” απz το
CD-ROM (παρέχεται).
Για σηµειώσεις σχετικά µε την εγκατάσταση, δείτε στη σελίδα 73.
Σηµείωση
• Το “PMB” δεν είναι συµβατz µε τους υπολογιστές Macintosh.

Προτεινpµενο περιβάλλον υπολογιστή (Windows)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή zταν χρησιµοποιείτε το
παρεχzµενο λογισµικz και εισάγετε εικzνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικp Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1

“PMB”

CPU: Intel Pentium ΙII 800 MHz ή ταχύτερος
(Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών HD: Intel Core Duo
1.66 GHz ή ταχύτερος, Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ή
ταχύτερος, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz ή ταχύτερος (HD
FX/HD FH), Intel Core 2 Duo 2.40 GHz ή ταχύτερος (HD PS))
Μνήµη: 512 ΜΒ ή µεγαλύτερη (Για
αναπαραγωγή/επεξεργασία των ταινιών Υψηλής
Ευκρίνειας: 1 GB ή µεγαλύτερη)
Σκληρpς ∆ίσκος: Απαιτούµενος χώρος δίσκου για
εγκατάσταση – περίπου 500 MB
Οθpνη: Ανάλυση οθzνης – 1024 x 768 κουκκίδες ή
µεγαλύτερη

“Image Data
Converter Ver. 4”

CPU/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος /1 GB ή µεγαλύτερη
Οθpνη: 1024 x 768 κουκκίδες ή περισσzτερες

* ∆εν υποστηρίζονται οι εκδzσεις 64 bit και Starter. Για τη λειτουργία
δηµιουργίας δίσκων απαιτείται το Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ή µεταγενέστερο.
** ∆εν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.
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Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας

Προτεινpµενο περιβάλλον υπολογιστή (Macintosh)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή zταν χρησιµοποιείτε το
παρεχzµενο λογισµικz και εισάγετε εικzνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικp Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)

Σύνδεση USB: MAC OS Χ (v.10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
“Image Data Converter Ver. 4”: Mac OS X (v 10.5, 10.6
(Snow Leopard))

“Image Data
Converter SR Ver. 4”

Επεξεργαστής: Intel Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo ή
ταχύτερος
Μνήµη: συστήνεται 1 GB ή περισσzτερη.
Ανάλυση Οθpνης: 1024 x 768 κουκκίδες ή περισσzτερες

Σηµειώσεις
• Η λειτουργία δεν είναι εγγυηµένη για περιβάλλοντα υπολογιστή τα οποία
αναβαθµίστηκαν στα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, ή για περιβάλλον µε
πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα.
• Εάν συνδέσετε συγχρzνως δύο ή περισσzτερες συσκευές USB σε έναν προσωπικz
υπολογιστή, µερικές συσκευές, συµπεριλαµβανοµένης αυτής της φωτογραφικής
µηχανής, ενδέχεται να µη λειτουργούν, ανάλογα µε τον τύπο των συσκευών USB που
χρησιµοποιείτε.
• Η σύνδεση µε έναν δίαυλο USB που είναι συµβατzς µε το USB Υψηλής Ταχύτητας
(συµβατzς µε USB 2.0) επιτρέπει προηγµένη µεταφορά δεδοµένων (µεταφορά υψηλής
ταχύτητας), διzτι αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή µε το USB Υψηλής
Ταχύτητας (συµβατή µε USB 2.0).
• Η επικοινωνία µεταξύ της φωτογραφικής µηχανής και του υπολογιστή σας µπορεί να
µην επανέλθει µετά την επαναφορά του υπολογιστή απz την κατάσταση αναµονής ή
αδρανοποίησης.
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Χρήση του λογισµικού
Εγκατάσταση του λογισµικού (Windows)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος.

1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το
παρεχpµενο CD-ROM στον οδηγp CD-ROM.
Εµφανίζεται η οθzνη του µενού εγκατάστασης.
• Εάν δεν εµφανιστεί η οθzνη, κάντε διπλz κλικ στο [Υπολογιστής] (Στα
Windows XP: [Ο Υπολογιστής Μου]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Αν εµφανιστεί η οθzνη Αυτzµατης Αναπαραγωγής (AutoPlay), επιλέξτε το
“Run Install.exe” και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
οθzνη για να προχωρήσετε µε την εγκατάσταση.

2 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
Βεβαιωθείτε zτι είναι τσεκαρισµένα τzσο το “Image Data Converter” zσο
και το “PMB” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθzνη.
• Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθzνη (σελίδα 191).
• vταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανεκκίνησης, επανεκκινήστε
τον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθzνη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectΧ ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.

3 Αφαιρέστε το CD-ROM µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
Θα εγκατασταθεί το ακzλουθο λογισµικz και θα εµφανιστούν συντοµεύσεις
στην επιφάνεια εργασίας.
“Image Data Converter”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Σηµειώσεις
• Αν το “PMB” έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή και ο αριθµzς έκδοσης του
προηγούµενα εγκατεστηµένου “PMB” είναι µικρzτερος απz αυτzν του “PMB” που
περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται), εγκαταστήστε και το “PMB” απz το CD-ROM
(παρέχεται). Οι λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ενεργοποιούνται zταν η
φωτογραφική µηχανή συνδεθεί στον υπολογιστή µε το καλώδιο USB.
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Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού
• Αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί µια έκδοση µικρzτερη απz την έκδοση
5.0.00, ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιες απz τις λειτουργίες
του “PMB” zταν εγκαταστήσετε το “PMB” απz το παρεχzµενο CD-ROM. Επίσης,
εγκαθίσταται το “PMB Launcher” απz το παρεχzµενο CD-ROM και µπορείτε να
ξεκινήσετε το “PMB” ή άλλο λογισµικz χρησιµοποιώντας το “PMB Launcher”. Κάντε
διπλz κλικ στο εικονίδιο συντzµευσης του “PMB Launcher” στην οθzνη του
υπολογιστή σας για να ξεκινήσετε το “PMB Launcher”.

Εγκατάσταση του λογισµικού (Macintosh)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής συστήµατος.

1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Macintosh και εισάγετε
το παρεχpµενο CD-ROM στον οδηγp CD-ROM.

2 Κάντε διπλp κλικ στο εικονίδιο CD-ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDC_INST.pkg] απp το φάκελο [MAC]
στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου.

4 Κάντε διπλp κλικ στο αρχείο [IDC_INST.pkg] στον φάκελο
“αντιγραφή προς”.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθzνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.

Χρήση του “Image Data Converter”
Με το “Image Data Converter” µπορείτε:
• Να επεξεργαστείτε εικzνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία RAW
πραγµατοποιώντας διάφορες διορθώσεις, zπως τονική καµπύλη και
καθαρzτητα.
• Να προσαρµzσετε τις εικzνες ως προς την ισορροπία του λευκού, την
έκθεση, το δηµιουργικz στυλ, κλπ.
• Να αποθηκεύσετε τις εικzνες που εµφανίζονται και υφίστανται επεξεργασία
σε έναν υπολογιστή.
• Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικzνες ως δεδοµένα RAW, είτε να τις
αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείων γενικής χρήσης.
• Μπορείτε να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικzνες RAW/JPEG που έχουν
εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Μπορείτε να αξιολογήσετε τις εικzνες σε µια κλίµακα απz το ένα έως το
πέντε.
• Μπορείτε να θέσετε έγχρωµες ετικέτες.
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Χρήση του λογισµικού

Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Converter”, ανατρέξτε στη Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [vλα τα Προγράµµατα] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (µzνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/

Χρήση του “PMB"
Με το “PMB” µπορείτε:
• Να εισάγετε εικzνες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική µηχανή και να
τις εµφανίσετε στην οθzνη του υπολογιστή σας.
• Να οργανώσετε τις εικzνες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολzγιο µε βάση την
ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Να ρετουσάρετε (∆ιzρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.), να εκτυπώσετε
και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail και να αλλάξετε την ηµεροµηνία
λήψης.
• Να εµφανίσετε την τοποθεσία λήψης της εικzνας στο χάρτη (µzνο SLTA77V).
• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray, δίσκους σε φορµά AVCHD ή δίσκους
DVD απz ταινίες που είναι σε φορµά AVCHD και έχουν εισαχθεί στον
υπολογιστή. (Χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο zταν δηµιουργείται ένας
δίσκος Blu-ray/DVD για πρώτη φορά.)
Σηµειώσεις
• Το “PMB” δεν είναι συµβατz µε υπολογιστές Macintosh.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] στο [Ρυθµίσεις
Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται απz το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας
δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα.
Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] or [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται
απz το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να
διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα
δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας. Αν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποιzτητα
εικzνας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις ταινίες σας σε ένα δίσκο Blu-ray.
• Οι ταινίες “AVCHD View” είναι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε τη ρύθµιση [AVCHD
60i/60p] ή [AVCHD 50i/50p] του [Μορφή Αρχείων] (File Format).
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Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού

Για να χρησιµοποιήσετε το “PMB”, ανατρέξτε στη “Βοήθεια PMB”.
Κάντε διπλz κλικ στη συντzµευση
(Βοήθεια PMB) στην επιφάνεια εργασίας,
ή κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [vλα τα Προγράµµατα] t [PMB] t [PMB Help].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “PMB” (µzνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
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Επιλογή της µεθpδου δηµιουργίας ενpς δίσκου µε
ταινίες
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο απz ταινίες µε φορµά AVCHD που
έχουν εγγραφεί στη φωτογραφική µηχανή.
Ανάλογα µε τον τύπο του δίσκου, οι δίσκοι που αναπαράγονται ενδέχεται να
διαφέρουν. Επιλέξτε τη µέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στη συσκευή
αναπαραγωγή δίσκων σας.
Εδώ περιγράφονται δύο τρzποι δηµιουργίας ενzς δίσκου ταινιών: δηµιουργία
ενzς δίσκου µε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας το “PMB”, ή δηµιουργία
ενzς δίσκου µε συσκευές που δεν είναι υπολογιστές, zπως µια συσκευή
εγγραφής DVD.
Συσκευή αναπαραγωγής Τύπος δίσκου Xαρακτηριστικά
Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray disc
(Blu-ray disc player,
PlayStation® 3 κτλ.)

Οι δίσκοι Blu-ray σας δίνουν τη δυνατzτητα
να κάνετε εγγραφή ταινιών µε ποιzτητα
εικzνας υψηλής ευκρίνειας (HD), µεγαλύτερης διάρκειας απz τους δίσκους DVD.

Συσκευές
αναπαραγωγής
φορµά AVCHD
(Sony Blu-ray disc
player, PlayStation® 3
κτλ.)

Μπορεί να εγγραφεί µια ταινία µε ποιzτητα
εικzνας υψηλής ευκρίνειας (HD) σε µέσα
DVD, zπως δίσκους DVD-R και
δηµιουργείται ένας δίσκος µε ποιzτητα
εικzνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
• ∆εν µπορείτε να αναπαράγετε ένα δίσκο
µε ποιzτητα εικzνας υψηλής ευκρίνειας
(HD) σε κοινά DVD player.

Κοινές συσκευές
αναπαραγωγής DVD
(DVD player,
υπολογιστής που
µπορεί να αναπαράγει
DVD, κτλ.)

Μπορεί να εγγραφεί µια ταινία µε ποιzτητα
εικzνας συµβατικής ευκρίνειας (STD) που
έχει µετατραπεί απz ταινία µε ποιzτητα
εικzνας υψηλής ευκρίνειας (HD) σε µέσα
DVD, zπως δίσκους DVD-R και
δηµιουργείται ένας δίσκος µε ποιzτητα
εικzνας συµβατικής ευκρίνειας (STD).

∆ηµιουργία ενpς δίσκου µε χρήση υπολογιστή
Μπορείτε να εισάγετε ταινίες AVCHD View σε έναν υπολογιστή
χρησιµοποιώντας το “PMB” και να δηµιουργήσετε ένα δίσκο σε φορµά
AVCHD, ή ένα δίσκο µε ποιzτητα εικzνας κανονικής ευκρίνειας (STD).
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µέθοδο δηµιουργίας ενzς δίσκου µε το
“PMB”, δείτε τη “Βοήθεια PMB”.
Σηµειώσεις
• Για να δηµιουργήσετε ένα δίσκο Blu-ray, εγκαταστήστε το [BD Add-on Software] απz
την οθzνη εγκατάστασης “PMB”.
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Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Επιλογή της µεθpδου δηµιουργίας ενpς δίσκου µε ταινίες
• Το PlayStation3® ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο σε µερικές χώρες/περιοχές.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28Μ(PS)/50p 28Μ(PS)] στο [Ρυθµίσεις
Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται απz το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας
δίσκος. Η µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν
µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60i 24Μ(FX)/50i 24Μ(FX)] / [24p
24Μ(FX)/25p 24Μ(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται απz
το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να
διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα
δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας. Αν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποιzτητα
εικzνας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις ταινίες σας σε ένα δίσκο Blu-ray (σελίδα 196).
• Οι ταινίες “AVCHD View” είναι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε τη ρύθµιση [AVCHD
60i/60p] ή [AVCHD 50i/50p] του [Μορφή Αρχείων] (File Format).

∆ηµιουργία ενpς δίσκου µε µια άλλη συσκευή που δεν είναι
υπολογιστής
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε µια συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc
και µε µια συσκευή εγγραφής DVD.
Ο τύπος του δίσκου που µπορείτε να δηµιουργήσετε εξαρτάται απz τη
συσκευή που θα χρησιµοποιηθεί.
Τύπος δίσκου

Συσκευή
Συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc: Για να
δηµιουργήσετε ένα δίσκο Blu-ray Disc, ή
ένα δίσκο DVD µε κανονική ποιzτητα
εικzνας (STD)
Συσκευή εγγραφής DVD εκτzς απz
DVDirect Express: Για να δηµιουργήσετε
ένα δίσκο AVCHD ή DVD µε ποιzτητα
εικzνας κανονικής ευκρίνειας (STD)

Συσκευή εγγραφής HDD, κλπ.: Για να
δηµιουργήσετε ένα DVD µε ποιzτητα
εικzνας κανονικής ευκρίνειας (STD)
Σηµειώσεις
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία ενzς δίσκου, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε τη συσκευή που θα χρησιµοποιήσετε.
• Αν δηµιουργήσετε ένα δίσκο χρησιµοποιώντας το Sony DVDirect (Συσκευή Εγγραφής
DVD), χρησιµοποιείστε τη θυρίδα κάρτας µνήµης της Συσκευής Εγγραφής DVD, ή
συνδέστε τη Συσκευή Εγγραφής DVD µέσω µιας σύνδεσης USB για να µεταφέρετε τα
δεδοµένα.
• Αν χρησιµοποιείτε το Sony DVDirect (Συσκευή Εγγραφής DVD), ελέγξτε αν το
υλικολογισµικz (firmware) είναι ενηµερωµένο στην τελευταία έκδοση.
Για λεπτοµέρειες, δείτε στη διεύθυνση:
http://sony.storagesupport.com/
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Άλλα
Κατάλογος εικονιδίων στην οθpνη
Οθpνη γραφικών (Οθpνη LCD)
Οθpνη

Ένδειξη
Λειτουργία έκθεσης (42)

Εµφάνιση lλων των
Πληροφοριών (Οθpνη LCD)
Αριθµzς καταχώρισης (185)
Εικονίδια Αναγνώρισης
Σκηνικού (43, 96)

Κάρτα µνήµης (27, 222)/
Αναφzρτωση (Upload)
(183)

Αναπαραγωγή (Εµφάνιση
Βασικών Πληροφοριών)

Αριθµzς φωτογραφιών που
µπορούν να εγγραφούν
Αναλογία διαστάσεων
των φωτογραφιών (172)
3D Sweep Panorama
(45, 99)
Μέγεθος εικzνας
των φωτογραφιών (53)

Ποιzτητα εικzνας
των φωτογραφιών (172)
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Άλλα
Κατάλογος εικονιδίων στην οθpνη
Οθpνη

Ένδειξη

Οθpνη

Έξυπνος τηλεφακzς (153)

Ρυθµzς καρέ των ταινιών
(114)

Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου (89)

Μέγεθος εικzνας των
ταινιών (114)
Εναποµένουσα ενέργεια
µπαταρίας (28)
Φzρτιση φλας σε εξέλιξη (47)
Απενεργοποίηση Εφέ (89)
Χωρίς εγγραφή ήχου για τις
ταινίες (115)

Ένδειξη

Ένδειξη διαφράγµατος (89)

Οθpνη

Ένδειξη
Χρzνος εγγραφής της ταινίας
(m:s) (λεπτά:δευτερzλεπτα)
Εστίαση (37, 118)
Ταχύτητα κλείστρου (105)

SteadyShot/ Προειδοποίηση
κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής (94)

∆ιάφραγµα (103)

Κατάσταση τριγωνισµού
GPS (169) (µzνο SLT-A77V)

Αντιστάθµιση έκθεσης (49)

Κλίµακα EV (49, 108, 157)
(Μzνο για το σκzπευτρο)

Κλείδωµα AE (αυτzµατης
έκθεσης) (131)

Σφάλµα SteadyShot (211)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (16)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (213)/Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων (213)
Λειτουργία Προβολής (161)

Πληροφορίες GPS (Μzνο
SLT-A77V)
Εµφάνιση γεωγραφικού
πλάτους και µήκους (Μzνο
SLT-A77V)
Προειδοποίηση εικzνας
Auto HDR (142)
Σφάλµα Εφέ Εικzνας (145)

Αριθµzς φακέλου-αρχείου
(193)
Προστασία (164)
Ρύθµιση DPOF (198)
Προειδοποίηση εναποµένουσας µπαταρίας (28)

Οθpνη

Ένδειξη
Περιοχή σηµειακής
φωτοµέτρησης (132)
Περιοχή AF (αυτzµατης
εστίασης) (119)
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Ευαισθησία ISO (139)
Αριθµzς αρχείου/Αριθµzς
εικzνων στη λειτουργία
προβολής
Ηµεροµηνία εγγραφής
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Κατάλογος εικονιδίων στην οθpνη
Οθpνη
Οθpνη

Ένδειξη
Λειτουργία οδήγησης
(51, 154)

Λειτουργία φλας (47, 135)/
Μείωση κοκκινίσµατος
µατιών (64)

Ένδειξη
∆ηµιουργικz Στυλ (145)/
Αντίθεση, Κορεσµzς,
Καθαρzτητα

Εφέ Εικzνας (144)

Λειτουργία εστίασης (116)

Περιοχή AF (119)
Παρακολούθηση
αντικειµένων (121)
Ανίχνευση Προσώπων (127)
Κλείστρο Χαµzγελου (129)
Ένδειξη Ευαισθησίας
Ανίχνευσης Χαµzγελου
(129)

Οθpνη

Ένδειξη
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(132)
Αντιστάθµιση φλας (132)
Ισορροπία λευκού
(Αυτzµατο, Προεπιλογή,
Προσωπική, Θερµοκρασία
Χρώµατος, Φίλτρο
Χρώµατος) (148)

D-Range Optimizer (141)/
Auto HDR (142)
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Άλλα

∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης
Οι λειτουργίες που µπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται απz την επιλεγµένη
λειτουργία λήψης.
Στον παρακάτω πίνακα, το
υποδεικνύει τις διαθέσιµες λειτουργίες. Το –
υποδεικνύει τις µη διαθέσιµες λειτουργίες.
Οι λειτουργίες που δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εµφανίζονται γκρίζες
στην οθzνη.
Λειτουργία Λήψης

ΧρονοδιαΑντιστάθµιση
κpπτης
Έκθεσης (49)
(155)

Συνεχής
Λήψη (154)

Ανίχνευση
Προσώπων
(127)

Κλείστρο
Χαµpγελου
(129)

* vταν είναι επιλεγµένη η [Χειροκίνητη Έκθεση] (Manual Exposure), η λειτουργία αυτή
δεν είναι διαθέσιµη.
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∆ιαθέσιµες λειτουργίες του φλας
Οι λειτουργίες του φλας που µπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται απz τη
λειτουργία λήψης και τις επιλεγµένες λειτουργίες.
Στον παρακάτω πίνακα, το
υποδεικνύει τις διαθέσιµες λειτουργίες. Το –
υποδεικνύει τις µη διαθέσιµες λειτουργίες.
Οι λειτουργίες που δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εµφανίζονται γκρίζες
στην οθzνη.
Λειτουργία
Λήψης

(Χωρίς
Φλας)

(Αυτpµατο
(Φλας
Φλας)
Γεµίσµατος)

(Οπίσθιος
Συγχρονισµpς) (Ασύρµατο)

83

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 84

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 85

Προηγµένες λειτουργίες
Η ενzτητα αυτή παρέχει περισσzτερες πληροφορίες
σχετικά µε τη φωτογραφική µηχανή.
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Προετοιµασία (Προηγµένες λειτουργίες)
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αφαίρεση του καλύµµατος προσοφθάλµιου φακού
Αν προσαρµzσετε το Γωνιακz Σκzπευτρο FDA-A1AM (πωλείται χωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή, αφαιρέστε το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού.

Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυµµα
του προσοφθάλµιου φακού, ωθώντας
κάθε πλευρά του.
• Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας κάτω απz το
κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού και
ωθήστε το προς τα πάνω.

Σηµείωση
• vταν στη φωτογραφική µηχανή είναι προσαρτηµένο το Γωνιακz Σκzπευτρο FDAA1AM (πωλείται χωριστά), συστήνεται η ρύθµιση του [Eye-Start AF] στη θέση [Off]
διzτι οι αισθητήρες που βρίσκονται πάνω απz το σκzπευτρο ενδέχεται να
ενεργοποιηθούν.
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Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης
Επιλογή της λειτουργίας οθpνης
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία οθzνης. Αν αλλάξετε την
οθzνη πιέζοντας το πλήκτρο DISP (σελίδα 52), εµφανίζονται µzνο οι
επιλεγµένες οθzνες. Μπορείτε να καθορίσετε ώστε οι διαθέσιµες οθzνες να
εµφανίζονται χωριστά στην οθzνη LCD και στο σκzπευτρο.

1 Πλήκτρο MENU t

2 t [Πλήκτρο DISP (Οθpνη)] ή
[Πλήκτρο DISP (Σκpπευτρο)]

2 Επιλέξτε την επιθυµητή οθpνη µε τα v/V/b/B του
πολλαπλού επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πολλαπλού επιλογέα.

3 Πιέστε το πλήκτρο MENU.

87

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 88

Προετοιµασία (Προηγµένες λειτουργίες)
Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης

Ιστpγραµµα

Αριθµzς πίξελ

Το ιστzγραµµα είναι η κατανοµή
φωτεινzτητας που δείχνει πzσα πίξελ
µιας συγκεκριµένης φωτεινzτητας
υπάρχουν στην εικzνα.
Η αντιστάθµιση έκθεσης αλλάζει
αντίστοιχα το ιστzγραµµα. Τα δύο άκρα
του ιστογράµµατος δείχνουν τα τµήµατα
υψηλής και χαµηλής φωτεινzτητας.
Είναι αδύνατο να επαναφέρετε
αργzτερα αυτές τις περιοχές µε χρήση
υπολογιστή. Αν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε την έκθεση και τραβήξτε ξανά
τη φωτογραφία.

Σκοτεινz

Φωτεινz

Σηµειώσεις
• Το ιστzγραµµα δεν υποδεικνύει την τελική εικzνα που καταγράφεται. Υποδεικνύει την
κατάσταση της εικzνας εκείνη τη στιγµή. Το ιστzγραµµα ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα µε τη ρύθµιση του διαφράγµατος, κλπ.
• Το ιστzγραµµα διαφέρει µεταξύ της λήψης και της αναπαραγωγής στις παρακάτω
περιπτώσεις:
– vταν χρησιµοποιηθεί το φλας.
– vταν η φωτεινή ένταση του θέµατος είναι µικρή, zπως στην περίπτωση µιας
νυχτερινής σκηνής.
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Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης

Ψηφιακpς µετρητής κλίσης
Ο ψηφιακzς µετρητής κλίσης δείχνει αν η
φωτογραφική µηχανή είναι οριζzντια τzσο
δεξιά-αριστερά, zσο και εµπρzς-πίσω. vταν η
φωτογραφική µηχανή είναι οριζzντια ως προς τη
µια διεύθυνση, η ένδειξη γίνεται πράσινη.

Οριζzντια διεύθυνση

∆ιεύθυνση εµπρzς-πίσω

Σηµειώσεις
• Το σφάλµα του ψηφιακού µετρητή κλίσης είναι µεγαλύτερο αν γείρετε τη
φωτογραφική µηχανή σε µεγάλο βαθµz προς τα εµπρzς ή προς τα πίσω.
• Ενδέχεται να υποδεικνύεται µια κλίση ±1o, ακzµα και αν η φωτογραφική µηχανή είναι
σχεδzν οριζzντια.

Οθpνη Γραφικών
Η Οθzνη Γραφικών δείχνει την ταχύτητα
κλείστρου και το διάφραγµα σε µορφή
γραφηµάτων, επεξηγώντας µε σαφήνεια τον
τρzπο λειτουργίας της έκθεσης. Οι δείκτες στην
κλίµακα ταχύτητας κλείστρου και τιµής
διαφράγµατος δείχνουν την τρέχουσα τιµή.
Τιµή διαφράγµατος
Ταχύτητα κλείστρου

Παρακολούθηση του θέµατος µέσα απp το φακp χωρίς να
εµφανίζονται τα εφέ
Μπορείτε να δείτε το θέµα σας µέσα απz το φακz χωρίς να εµφανίζονται
διάφορα εφέ, zπως αντιστάθµιση έκθεσης, ισορροπία λευκού, ∆ηµιουργικz
Στυλ, Εφέ Εικzνας, κλπ.

Πλήκτρο MENU t
OFF]

2 t [Οθpνη Live View] t [Ρύθµιση Εφέ
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Προετοιµασία (Προηγµένες λειτουργίες)
Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης

• vταν επιλεγεί το [Ρύθµιση Εφέ OFF], η εικzνα Live View στη λειτουργία Μ
εµφανίζονται πάντα µε την κατάλληλη φωτεινzτητα.
Σηµείωση
• Το [Ρύθµιση Εφέ OFF] δεν µπορεί να επιλεγεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη στη θέση AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Ταινία, ή
Επιλογή Σκηνικού.

Λίστα εικονιδίων στη λειτουργία σκοπεύτρου
vταν είναι ενεργοποιηµένο το [For viewfinder] (Για το σκzπευτρο) στο [DISP
Button(Monitor)], µπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση της οθzνης LCD
ώστε να είναι κατάλληλη για χρήση µε το σκzπευτρο, πιέζοντας το πλήκτρο
DISP.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση.

Στη λειτουργία AUTO,
AUTO+ ή Επιλογή Σκηνικού

Στη λειτουργία Continuous
Advance Priority AE/
P/A/S/M

Οθpνη
Οθpνη

Ένδειξη
Λειτουργία έκθεσης (42)

Ένδειξη
Κάρτα µνήµης (27, 222)/
Αναφzρτωση (upload) (183)

Αριθµzς εικzνων που µπο ρούν ακzµα να εγγραφούν
Αναλογία εικzνας των
φωτογραφιών (172)
3D Sweep Panorama (45, 99)
Αριθµzς καταχώρισης (185)
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Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης
Οθpνη

Ένδειξη
Μέγεθος εικzνας των
φωτογραφιών (53)

Ποιzτητα εικzνας των
φωτογραφιών (172)

Οθpνη

Ένδειξη
Λειτουργία οδήγησης
(51, 154)

Λειτουργία φλας (47, 135) /
Μείωση κοκκινίσµατος
µατιών (64)
Λειτουργία εστίασης (116)

Ρυθµzς καρέ των ταινιών
(114)
Μέγεθος εικzνας των
ταινιών (114)

Περιοχή AF (119)
Παρακολούθηση
αντικειµένων (121)

Εναποµένουσα ενέργεια
µπαταρίας (28)
Φzρτιση φλας σε εξέλιξη (47)
Ρύθµιση Εφέ OFF (89)
Χωρίς εγγραφή ήχου στις
ταινίες (115)
Προειδοποίηση SteadyShot/
κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής (94)
Κατάσταση τριγωνισµού GPS
(169) (µzνο SLT-A77V)

Ανίχνευση Προσώπων (127)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(132)
Ισορροπία λευκού
(Αυτzµατο, Προεπιλογή,
Προσωπική, Θερµοκρασία
Χρώµατος, Φίλτρο
Χρώµατος) (148)
D-Range Optimizer (141) /
Auto HDR (142)
∆ηµιουργικz Στυλ (145) /
Αντίθεση, Κορεσµzς,
Καθαρzτητα

Σφάλµα SteadyShot (211)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (16)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (213)/ Σφάλµα
αρχείου βάσης δεδοµένων
(213)

Εφέ Εικzνας (144)
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Προετοιµασία (Προηγµένες λειτουργίες)
Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης
Οθpνη

Ένδειξη
Κλείστρο Χαµzγελου (129)
Αντιστάθµιση έκθεσης (49)/
Χειροκίνητη µέτρηση (108)
Αντιστάθµιση φλας (132)
Κλίµακα EV (49, 108, 157)

Οθpνη

Ένδειξη
Ταχύτητα κλείστρου (105)
∆ιάφραγµα (103)
Ευαισθησία ISO (139)
Κλείδωµα αυτzµατης
έκθεσης (AE) (131)
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Οθpνη που εµφανίζεται στη λειτουργία λήψης

Οθpνη ενδείξεων
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα
κλείστρου, το διάφραγµα, την αντιστάθµιση
έκθεσης, την αντιστάθµιση φλας, την
ευαισθησία ISO, την ισορροπία λευκού, τη
λειτουργία οδήγησης και την ποιzτητα εικzνας
βλέποντας την οθzνη ενδείξεων στο πάνω
µέρος της φωτογραφικής µηχανής.
Ταχύτητα κλείστρου
(105)/ ∆ιάφραγµα (103)

Έκθεση (49)/
Αντιστάθµιση φλας (132)

Ευαισθησία ISO (139)

Ισορροπία λευκού (148)

Λειτουργία οδήγησης
(51, 154)

Ποιpτητα εικpνας (172)

Οθpνη

Ένδειξη
Εναποµένουσα διάρκεια µπαταρίας (28)
Αριθµzς εικzνων που µπορούν ακzµα να εγγραφούν (227)*

* Ακzµα και zταν ο αριθµzς εικzνων που µπορούν ακzµα να εγγραφούν είναι
µεγαλύτερος απz 9 999, στην οθzνη ενδείξεων εµφανίζεται η ένδειξη “9999”.

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισµp της οθpνης ενδείξεων
Πιέστε το πλήκτρο φωτισµού της οθzνης
ενδείξεων που υπάρχει στο επάνω µέρος της
φωτογραφικής µηχανής. Πιέζοντάς το ξανά ο
φωτισµzς απενεργοποιείται.

Πλήκτρο φωτισµού
οθzνης ενδείξεων

93

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 94

Προετοιµασία (Προηγµένες λειτουργίες)

Λήψη µιας καθαρής εικpνας χωρίς κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής
Το “Κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής” αναφέρεται σε µη επιθυµητές
κινήσεις της φωτογραφικής µηχανής που συµβαίνουν αφού πιεστεί το
κλείστρο, µε αποτέλεσµα θzλωµα της εικzνας.
Για να περιορίσετε το κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.

Προειδοποιητική ένδειξη κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής
Αν υπάρχει πιθανzτητα κουνήµατος της
φωτογραφικής µηχανής, αναβοσβήνει η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος
φωτογραφικής µηχανής). Σε αυτή την
περίπτωση, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο ή το
φλας.
Ένδειξη
(Προειδοποίηση
κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής)
Σηµείωση
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) εµφανίζεται
µzνο στις λειτουργίες που ρυθµίζουν αυτzµατα την ταχύτητα κλείστρου. Η ένδειξη
αυτή δεν εµφανίζεται στις λειτουργίες Μ/S, ή κατά τη λήψη ταινιών.

Χρήση της λειτουργίας SteadyShot
Η λειτουργία SteadyShot είναι διαθέσιµη µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή για
τον περιορισµz του κουνήµατος της φωτογραφικής µηχανής. Η λειτουργία
SteadyShot µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα για τη λήψη φωτογραφιών και για
τη λήψη ταινιών.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση για τη λειτουργία SteadyShot είναι [On].

Πλήκτρο MENU t
2ή
επιθυµητής ρύθµισης

1 t [SteadyShot] t επιλογή της

Σηµείωση
• Η λειτουργία SteadyShot ενδέχεται να µη λειτουργεί τέλεια zταν η φωτογραφική
µηχανή έχει µzλις τεθεί σε λειτουργία, αµέσως µετά το στρέψιµο της φωτογραφικής
µηχανής προς ένα αντικείµενο, ή zταν το κλείστρο έχει πιεστεί µέχρι το τέρµα χωρίς
να πιεστεί πρώτα µέχρι τη µέση.
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Λήψη µιας καθαρής εικpνας χωρίς κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής

Χρήση τριπpδου
Στις παρακάτω περιπτώσεις, συστήνουµε να τοποθετείτε τη φωτογραφική
µηχανή σε ένα τρίποδο.
• Λήψη χωρίς φλας σε συνθήκες µε µειωµένο φωτισµz.
• Λήψη µε χαµηλές ταχύτητες κλείστρου, οι οποίες συνήθως
χρησιµοποιούνται για νυχτερινή λήψη.
• Λήψη ενzς θέµατος απz µικρή απzσταση, zπως στη φωτογράφηση µάκρο.
• Λήψη µε έναν τηλεσκοπικz φακz.
Σηµείωση
• vταν χρησιµοποιείτε τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot επειδή
υπάρχει πιθανzτητα δυσλειτουργίας του SteadyShot.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης
AUTO
Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
και πραγµατοποιήστε τη λήψη (σελίδα 36).
Σηµείωση
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτzµατων ρυθµίσεων,
πολλές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες, zπως η αντιστάθµιση έκθεσης και η ρύθµιση
ISO. Αν θέλετε να προσαρµzσετε διάφορες ρυθµίσεις, τοποθετήστε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας στη θέση P και µετά πραγµατοποιήστε τη λήψη.

Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Auto +) και πραγµατοποιήστε τη λήψη (σελίδα 43).
Για να επιλέξετε συνεχή λήψη

Πλήκτρο MENU t 1 t [Auto+ Cont. Shooting] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
Για να επιλέξετε τη µέθοδο αποθήκευσης που θα χρησιµοποιείται για
τις εικpνες που καταγράφονται
Στη συνεχή λήψη, µπορείτε να επιλέξετε µια µέθοδο αποθήκευσης που
επιτρέπει στη φωτογραφική µηχανή είτε να αποθηκεύει 1 κατάλληλη εικzνα
απz τις εικzνες που λαµβάνονται συνεχzµενα, είτε να αποθηκεύει zλες τις
εικzνες.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Auto+ Image Extract.] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Ακzµα και αν ρυθµίσετε το [Auto+ Image Extract.] στη θέση [Off] µε επιλεγµένο το
[Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στη λειτουργία αναγνώρισης σκηνικού, αποθηκεύεται
µια συνδυασµένη εικzνα.
• Οι αριθµοί των εικzνων που δεν αποθηκεύονται παραλείπονται zταν εξαχθούν οι
εικzνες.
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Επιλογή της λειτουργίας λήψης

Επιλογή Σκηνικού
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη µε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ανάλογα µε το σκηνικz λήψης

Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Επιλογή Σκηνικού), επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία και
τραβήξτε τη φωτογραφία (σελίδα 44).
(Πορτρέτο)

Θολώνει το φzντο και αναδεικνύει το θέµα.
Αναπαράγει τους χρωµατικούς τzνους του
δέρµατος µε απαλz τρzπο.
• Για να θολώσετε περισσzτερο το φzντο,
τοποθετήστε το φακz στη θέση τηλεφακού.
• Μπορείτε να τραβήξετε µια ζωντανή
φωτογραφία εστιάζοντας στο µάτι που είναι πιο κοντά στο φακz.
• Χρησιµοποιείστε την καλύπτρα του φακού για να τραβήξετε
θέµατα που φωτίζονται απz πίσω.
• Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία περιορισµού του κοκκινίσµατος
των µατιών αν τα µάτια του προσώπου που φωτογραφίζετε
κοκκινίζουν απz το φλας (σελίδα 64).

(∆ράση στα
Σπορ)

Πραγµατοποιεί λήψη κινούµενων αντικειµένων
µε µεγάλη ταχύτητα κλείστρου ώστε το θέµα να
φαίνεται ακίνητο. Η φωτογραφική µηχανή
τραβάει συνέχεια φωτογραφίες zσο είναι
πιεσµένο το κλείστρο.
• Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση και κρατήστε
το µέχρι την κατάλληλη στιγµή.

(Μάκρο)

Πραγµατοποιεί λήψη αντικειµένων απz κοντινή
απzσταση, zπως για παράδειγµα λουλούδια ή
τρzφιµα.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη απz πιο
κοντινή απzσταση χρησιµοποιώντας ένα φακz
µάκρο (πωλείται χωριστά).
• Ρυθµίστε τη λειτουργία φλας στη θέση [Χωρίς Φλας] zταν
πραγµατοποιείτε λήψη ενzς θέµατος απz απzσταση ενzς µέτρου
ή µικρzτερη.
• Στη λήψη µε τη λειτουργία µάκρο, η λειτουργία SteadyShot δεν
είναι πλήρως αποτελεσµατική. Για να επιτύχετε καλύτερα
αποτελέσµατα, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• Η µικρzτερη εστιακή απzσταση δεν αλλάζει.

(Τοπίο)

Πραγµατοποιεί λήψη ολzκληρου του οπτικού
πεδίου καθαρά εστιασµένου και µε ζωντανά
χρώµατα.
• Για να µεγαλώσετε το οπτικz πεδίο λήψης,
τοποθετήστε το φακz στη θέση του ευρυγώνιου.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης
(Ηλιοβασίλεµα) Πραγµατοποιεί λήψη των ωραίων κzκκινων
αποχρώσεων της ανατολής ή του
ηλιοβασιλέµατος.

(Νυχτερινή
Λήψη)

Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών απz
απzσταση, χωρίς να χάνεται η σκοτεινή
ατµzσφαιρα του περιβάλλοντος.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι µειωµένη, οπzτε
συστήνεται η χρήση τριπzδου.
• Η φωτογραφία µπορεί να µην είναι
επιτυχηµένη αν πραγµατοποιήσετε λήψη µιας τελείως
σκοτεινής νυχτερινής σκηνής.

(Λήψη µε το
Χέρι στο
Ηµίφως)

Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών µε
λιγzτερα παράσιτα και θzλωµα χωρίς τη χρήση
τριπzδου. Λαµβάνεται µια ριπή φωτογραφιών
και εφαρµzζεται επεξεργασία εικzνας για να
µειωθεί το θzλωµα του θέµατος, το κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής και τα παράσιτα.
• Η µείωση του θολώµατος είναι λιγzτερο αποτελεσµατική ακzµα
και µε τη [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] zταν πραγµατοποιείτε
λήψη:
– Θεµάτων µε απρzβλεπτη κίνηση
– Θεµάτων που βρίσκονται πολύ κοντά στη φωτογραφική
µηχανή
– Θεµάτων µε επαναλαµβανzµενα µοτίβα zπως πλακάκια και
θεµάτων µε µικρή αντίθεση zπως ο ουρανzς, µια παραλία µε
άµµο, ή ένα λιβάδι
– Θεµάτων που αλλάζουν συνέχεια, zπως κύµατα ή καταρράκτες
• Στην περίπτωση της [Λήψης µε το Χέρι στο Ηµίφως], ενδέχεται
να υπάρξει παραµzρφωση τετραγωνιδίων zταν χρησιµοποιείτε
µια πηγή φωτzς που τρεµοπαίζει, zπως λαµπτήρες φθορισµού.

(Νυχτερινz
Πορτρέτο)

Πραγµατοποιεί λήψη πορτρέτων σε νυχτερινz
φzντο.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι µειωµένη, οπzτε
συστήνεται η χρήση τριπzδου.

Τεχνική λήψης
• vταν θέλετε εικzνες υψηλzτερης ανάλυσης, τοποθετήστε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας στη θέση Ρ, Α, S, ή Μ και χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
δηµιουργικού στυλ (σελίδα 145). Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να
ρυθµίσετε την έκθεση, το ISO, κλπ.
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Επιλογή της λειτουργίας λήψης
Σηµειώσεις
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις ρυθµίσεις αυτzµατα, πολλές λειτουργίες
δεν είναι διαθέσιµες, zπως η αντιστάθµιση έκθεσης και η ρύθµιση ISO.
• Το φλας ρυθµίζεται σε [Αυτzµατο Φλας] ή [Χωρίς Φλας] για κάθε λειτουργία Επιλογής
Σκηνικού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις (σελίδα 47, 135).

Sweep Panorama /

3D Sweep Panorama

Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη τοπίων µε µεγάλη έκταση, ή ψηλών κτηρίων µε δυναµική
σύνθεση.
z Λήψη εικzνων 3D µε αίσθηση βάθους και προβολή τους σε µια
τηλεzραση συµβατή µε 3D.

Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Sweep Panorama) ή
(3D Sweep Panorama) και
πραγµατοποιήστε τη λήψη (σελίδα 45).
Σηµειώσεις
• Αν δεν µπορέσετε να µετακινήσετε τη φωτογραφική µηχανή οριζzντια ή κατακzρυφα
σε ολzκληρο το θέµα µέσα στον προκαθορισµένο χρzνο, θα εµφανίζεται µια γκρίζα
περιοχή στην εικzνα. Αν συµβεί αυτz, µετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή πιο
γρήγορα για να καταγράψετε µια πλήρη πανοραµική εικzνα.
• Επειδή πραγµατοποιείται συρραφή αρκετών εικzνων, τα σηµεία συρραφής δεν
εγγράφονται οµαλά. vταν πραγµατοποιείτε τη λήψη, µη µετακινείτε τη φωτογραφική
µηχανή εµπρzς-πίσω ή αριστερά-δεξιά zταν πραγµατοποιείτε λήψη κατακzρυφα.
• Σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, οι πανοραµικές εικzνες ενδέχεται να είναι θολές, ή
να µην πραγµατοποιηθεί λήψη.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν φώτα που τρεµοπαίζουν zπως λαµπτήρες φθορισµού,
η φωτεινzτητα ή τα χρώµατα της σύνθετης εικzνας που προκύπτει δεν είναι πάντα
ίδια.
• vταν ολzκληρη η γωνία πανοραµικής λήψης και η γωνία στην οποία σταθεροποιήσετε
την εστίαση και την έκθεση µε το κλείδωµα AE/AF είναι εξαιρετικά διαφορετική σε
φωτεινzτητα, χρώµα και εστίαση, η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συµβεί αυτz,
αλλάξτε τη γωνία κλειδώµατος και πραγµατοποιήστε ξανά λήψη.
• Το [Sweep Panorama] δεν είναι κατάλληλο για λήψη:
– Αντικειµένων που κινούνται.
– Αντικειµένων που είναι πολύ κοντά στη φωτογραφική µηχανή.
– Αντικειµένων µε επαναλαµβανzµενα µοτίβα zπως πλακάκια και αντικειµένων µε
µικρή αντίθεση zπως ο ουρανzς, µια παραλία µε άµµο, ή ένα λιβάδι.
– Αντικείµενα που αλλάζουν συνεχώς zπως τα κύµατα ή οι καταρράκτες.
– Αντικείµενα zπως ο ήλιος ή ηλεκτρικοί λαµπτήρες, κλπ. που είναι πολύ πιο φωτεινά
απz τον περίγυρz τους.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης
• Η εγγραφή [Sweep Panorama] ή [3D Sweep Panorama] µπορεί να διακοπεί στις
ακzλουθες περιπτώσεις:
– vταν µετακινήσετε τη φωτογραφική µηχανή οριζzντια ή κατακzρυφα πολύ γρήγορα
ή πολύ αργά.
– vταν υπάρχει έντονο κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής.
• Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη κατά τη διάρκεια της εγγραφής
[Sweep Panorama] ή [3D Sweep Panorama] και το κλείστρο συνεχίζει να κάνει κλικ
µέχρι το τέλος της λήψης.

Συµβουλές για τη λήψη µιας πανοραµικής εικpνας
Μετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή
Κατακzρυφη Οριζzντια διεύθυνση
οριζzντια ή κατακzρυφα σε ένα τzξο µε
διεύθυνση
σταθερή ταχύτητα και µε την ίδια
κατεύθυνση µε την ένδειξη της οθzνης.
Το [Sweep Panorama] ή το [3D Sweep
Panorama] είναι περισσzτερο κατάλληλο για
ακίνητα αντικείµενα, παρά για κινούµενα.
Ακτίνα zσο πιο
µικρή γίνεται

• Για το Sweep Panorama ή το 3D Sweep Panorama συστήνεται να
χρησιµοποιείτε έναν ευρυγώνιο φακz.
• vταν χρησιµοποιείτε ένα φακz που έχει µεγάλη εστιακή απzσταση,
µετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή οριζzντια ή κατακzρυφα µε µικρzτερη
ταχύτητα απz zτι zταν χρησιµοποιείτε έναν ευρυγώνιο φακz.
• Επιλέξτε τη σκηνή και πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να κλειδώσετε
την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία του λευκού.
• Αν υπάρχει ένα τµήµα µε πολύ περίπλοκα σχήµατα στο άκρο της οθzνης, η
σύνθεση της εικzνας ενδέχεται να αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση,
προσαρµzστε τη σύνθεση ώστε το τµήµα αυτz να βρίσκεται στο κέντρο της
εικzνας και πραγµατοποιήστε ξανά λήψη.

Εικpνες 3D
Χρησιµοποιώντας την ίδια λειτουργία zπως για το Sweep Panorama, η
φωτογραφική µηχανή καταγράφει πολλαπλές εικzνες και τις συνδυάζει για να
δηµιουργήσει µια εικzνα 3D.
Μπορείτε να δείτε αυτές τις εικzνες 3D χρησιµοποιώντας µια TV συµβατή µε
3D. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λήψη 3D, δείτε στη σελίδα 221.

Για να αλλάξετε το µέγεθος εικpνας
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος εικzνας: Πλήκτρο MENU t
1t
[Πανzραµα: Μέγεθος] (Panorama: Size) ή [Πανzραµα 3D: Μέγεθος Εικzνας]
(3D Pan.: Image Size).
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Για να επιλέξετε οριζpντια ή κατακpρυφη διεύθυνση
Μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση κίνησης της φωτογραφικής µηχανής.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Πανpραµα: Κατεύθυνση]
(Panorama: Direction) ή [Πανpραµα 3D: Κατεύθυνση] (3D Pan.:
Direction) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Cont. Priority AE
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη ενzς θέµατος που κινείται γρήγορα µε συνεχzµενες λήψεις για
να συλλάβετε µια χρονική στιγµή.
z Λήψη των εκφράσεων ενzς παιδιού που αλλάζουν συνεχώς απz στιγµή
σε στιγµή.

Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Cont. Priority AE) και πραγµατοποιήστε τη λήψη (σελίδα 46).
Τεχνικές λήψης
• vταν η µέθοδος αυτzµατης εστίασης είναι ρυθµισµένη σε [Συνεχής AF]
(Continuous AF), η εστίαση και η έκθεση συνεχίζουν να ρυθµίζονται κατά τη
διάρκεια της λήψης. Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία ISO.
• Στη χειροκίνητη εστίαση ή zταν η µέθοδος αυτzµατης εστίασης είναι
[Single-shot AF], µπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία ISO και το
διάφραγµα. vταν είναι επιλεγµένο το [Single-shot AF], η εστίαση
σταθεροποιείται σε αυτή της πρώτης εικzνας.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων απενεργοποιείται.
• vταν είναι επιλεγµένο το [Auto HDR], η διαδικασία DRO πραγµατοποιείται προσωρινά
σύµφωνα µε τη ρύθµιση DRO.
• Με τις δικές µας συνθήκες µέτρησης. Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης µπορεί να
είναι µικρzτερη, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης

Αυτpµατο Πρpγραµµα
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Χρήση της αυτzµατης έκθεσης, ενώ διατηρείτε συγχρzνως τις
προσωπικές σας ρυθµίσεις για την ευαισθησία ISO, το ∆ηµιουργικz
Στυλ, το D-Range Optimizer, κλπ.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση P.
2 Καθορίστε τις επιθυµητές ρυθµίσεις για τις λειτουργίες
λήψης (σελίδες 116 έως 158).
• Για να ενεργοποιήσετε το φλας, πιέστε το πλήκτρο

.

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Μεταβολή Προγράµµατος
Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά την ταχύτητα
κλείστρου και την τιµή διαφράγµατος,
διατηρώντας τη σωστή έκθεση που έχει
καθοριστεί απz τη φωτογραφική µηχανή.
Περιστρέψτε τον πρzσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου για να επιλέξετε τον επιθυµητz
συνδυασµz αφού επιτευχθεί η εστίαση.
Η ένδειξη λειτουργίας έκθεσης αλλάζει σε “P*”.
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Προτεραιpτητα ∆ιαφράγµατος
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Να εστιάσετε καθαρά το θέµα και να θολώσετε z,τι άλλο υπάρχει
µπροστά και πίσω απz το θέµα. Ανοίγοντας το διάφραγµα περιορίζεται
το πεδίο που είναι εστιασµένο. (Το βάθος πεδίου γίνεται µικρzτερο.)
z Να τραβήξετε το βάθος ενzς τοπίου. Κλείνοντας το διάφραγµα
µεγαλώνει το πεδίο που είναι εστιασµένο. (Το βάθος πεδίου γίνεται
µεγαλύτερο.)

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση Α.
2 Επιλέξτε την τιµή του διαφράγµατος
(αριθµpς F) µε τον πρpσθιο ή
οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• Μικρzτερος αριθµzς F: Το προσκήνιο και
το φzντο του θέµατος θολώνουν.
Μεγαλύτερος αριθµzς F: Εστιάζεται το
θέµα, καθώς και το προσκήνιο και το
φzντο του.
• ∆εν µπορείτε να ελέγξετε το θzλωµα
µιας εικzνας απz την οθzνη LCD ή το
σκzπευτρο. Ελέγξτε τη φωτογραφία που
καταγράφτηκε και προσαρµzστε το
διάφραγµα.
∆ιάφραγµα (αριθµzς F)
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε
τη φωτογραφία.
Η ταχύτητα κλείστρου προσαρµzζεται
αυτzµατα για να επιτευχθεί η σωστή έκθεση.
• vταν η φωτογραφική µηχανή κρίνει zτι δεν
µπορεί να επιτευχθεί η σωστή έκθεση µε
την επιλεγµένη τιµή διαφράγµατος, η
ταχύτητα κλείστρου αναβοσβήνει. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, ρυθµίστε ξανά το
διάφραγµα.

Ταχύτητα κλείστρου

Τεχνικές λήψης
• Η ταχύτητα κλείστρου µπορεί να γίνει πιο αργή, ανάλογα µε την τιµή του
διαφράγµατος. vταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή, χρησιµοποιείστε ένα
τρίποδο.
• Για να θολώσετε ακzµα περισσzτερο το φzντο, χρησιµοποιείστε έναν
τηλεφακz, ή έναν φακz που διαθέτει µικρzτερο διάφραγµα (φωτεινz φακz).
• Μπορείτε να ελέγξετε κατά προσέγγιση το θzλωµα της εικzνας πριν τη
λήψη χρησιµοποιώντας το πλήκτρο προεπισκzπησης.
Σηµείωση
• Πιέστε το πλήκτρο zταν πραγµατοποιείτε λήψη µε φλας. Ωστzσο, η εµβέλεια του
φλας διαφέρει, ανάλογα µε την τιµή του διαφράγµατος. vταν πραγµατοποιείτε λήψη
µε το φλας, ελέγξτε την εµβέλεια του φλας στα “Τεχνικά Χαρακτηριστικά”.
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Επιλογή της λειτουργίας λήψης

Για να ελέγξετε το θpλωµα του φpντου (Πλήκτρο Προεπισκpπησης)
Η οθzνη LCD και το σκzπευτρο δείχνουν µια
εικzνα που έχει συλληφθεί µε το πιο ανοιχτz
διάφραγµα. Η αλλαγή του διαφράγµατος
επηρεάζει την καθαρzτητα του θέµατος,
δηµιουργώντας µια διαφορά µεταξύ της
φωτεινzτητας της εικzνας πριν τη λήψη και
αυτής της πραγµατικής εικzνας.
Πιέζοντας το πλήκτρο προεπισκzπησης,
µπορείτε να δείτε την εικzνα µε το διάφραγµα
που θα χρησιµοποιηθεί στην πραγµατική λήψη,
ώστε να µπορείτε να ελέγξετε κατά προσέγγιση
την καθαρzτητα του θέµατος πριν τη λήψη.
• Πιέστε το πλήκτρο προεπισκzπησης αφού
ρυθµίσετε την εστίαση.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το διάφραγµα στη
λειτουργία προεπισκzπησης.

Πλήκτρο
προεπισκzπησης

Προτεραιpτητα Ταχύτητας Κλείστρου
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη ενzς κινούµενου θέµατος µε αποτύπωση µιας στιγµής στο χρzνο.
Χρησιµοποιείστε γρηγορzτερη ταχύτητα κλείστρου για να τραβήξετε
καθαρά ένα στιγµιzτυπο της κίνησης.
z Παρακολούθηση της κίνησης για να εκφραστεί ο δυναµισµzς και η ροή
της. Χρησιµοποιείστε πιο αργή ταχύτητα κλείστρου για να αποτυπώσετε
τη ροή της κίνησης ενzς κινούµενου αντικειµένου.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση S.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης

2 Επιλέξτε την ταχύτητα κλείστρου
µε τον πρpσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου.

Ταχύτητα κλείστρου

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε
τη φωτογραφία.
Το διάφραγµα ρυθµίζεται αυτzµατα ώστε να
επιτευχθεί η σωστή έκθεση.
• Αν η φωτογραφική µηχανή κρίνει zτι δεν
µπορεί να επιτευχθεί η σωστή έκθεση µε
την επιλεγµένη ταχύτητα κλείστρου, η τιµή
του διαφράγµατος αναβοσβήνει. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ρυθµίστε ξανά την ταχύτητα
κλείστρου.

∆ιάφραγµα (αριθµzς F)

Τεχνικές λήψης
• vταν η ταχύτητα κλείστρου είναι πιο αργή, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• vταν πραγµατοποιείτε λήψη κάποιας αθλητικής δραστηριzτητας σε κλειστz
χώρο, επιλέξτε µεγαλύτερη ευαισθησία ISO.
Σηµειώσεις
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) δεν
εµφανίζεται στη λειτουργία προτεραιzτητας ταχύτητας κλείστρου.
• vσο µεγαλύτερη είναι η ευαισθησία ISO, τzσο περισσzτερα θα είναι τα παράσιτα.
• vταν η ταχύτητα κλείστρου είναι ένα δευτερzλεπτο ή περισσzτερο, θα
πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου (Long Exposure NR) µετά τη λήψη. ∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε άλλη λήψη zσο εκτελείται η λειτουργία µείωσης θορύβου.
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Επιλογή της λειτουργίας λήψης
• Πιέστε το πλήκτρο zταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το φλας. Ωστzσο, zταν
χρησιµοποιείτε το φλας, αν κλείσετε το διάφραγµα (µεγαλύτερος αριθµzς F) κάνοντας
την ταχύτητα κλείστρου µικρzτερη, το φως του φλας δεν θα φτάνει σε µακρινά
αντικείµενα.

Χειροκίνητη Έκθεση
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη µε την επιθυµητή έκθεση, ρυθµίζοντας τzσο την ταχύτητα
κλείστρου, zσο και το διάφραγµα.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση Μ.
2 Περιστρέψτε τον πρpσθιο επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε την
ταχύτητα κλείστρου και
περιστρέψτε τον οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε
το διάφραγµα.

∆ιάφραγµα
(αριθµzς F)
Ταχύτητα κλείστρου
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης

3 Τραβήξτε τη φωτογραφία
µετά τη ρύθµιση της έκθεσης.

Στη λειτουργία
σκοπεύτρου

• Ελέγξτε την τιµή της έκθεσης στην κλίµακα
EV (Χειροκίνητη Μέτρηση*) zταν
χρησιµοποιείτε το σκzπευτρο.
Προς το +: Οι εικzνες γίνονται πιο φωτεινές.
Προς το –: Οι εικzνες γίνονται πιο σκοτεινές.
Το βέλος Y εµφανίζεται αν η καθορισµένη
έκθεση είναι έξω απz το εύρος της κλίµακας
EV. Το βέλος αρχίζει να αναβοσβήνει αν η
διαφορά γίνει µεγαλύτερη.
* vταν η φωτογραφική µηχανή είναι στη
λειτουργία Μ, θα εµφανίσει µια τιµή
αντιστάθµισης προς τα πάνω ή προς τα
κάτω, µε βάση τη σωστή έκθεση
χρησιµοποιώντας το δείκτη της ένδειξης
αντιστάθµισης έκθεσης.

Κανονική τιµή

Σηµειώσεις
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) δεν
εµφανίζεται στη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης.
• vταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση Μ, η ρύθµιση [AUTO] του ISO
γίνεται [100]. Στη λειτουργία Μ, η ρύθµιση [AUTO] του ISO δεν είναι διαθέσιµη.
Ρυθµίστε την ευαισθησία ISO στην τιµή που χρειάζεται (σελίδα 139).
• Πιέστε το πλήκτρο zταν πραγµατοποιείτε λήψη µε φλας. Ωστzσο, η εµβέλεια του
φλας διαφέρει, ανάλογα µε την τιµή του διαφράγµατος. vταν πραγµατοποιείτε λήψη
µε το φλας, ελέγξτε την εµβέλεια του φλας στα “Τεχνικά Χαρακτηριστικά”.

Χειροκίνητη µεταβολή
Μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασµz ταχύτητας κλείστρου και τιµής
διαφράγµατος χωρίς να αλλάξει η έκθεση που έχετε καθορίσει.
Περιστρέψτε τον πρzσθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου ενώ πιέζετε το πλήκτρο
AEL για να επιλέξετε ένα συνδυασµz
ταχύτητας κλείστρου και τιµής
διαφράγµατος.

Πλήκτρο AEL
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Επιλογή της λειτουργίας λήψης

BULB
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Τη λήψη ιχνών του φωτzς, zπως για παράδειγµα στα πυροτεχνήµατα.
z Τη λήψη της τροχιάς των άστρων.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση Μ.
2 Περιστρέψτε τον πρpσθιο επιλογέα
ελέγχου προς τα αριστερά, µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη [BULB].

BULB

3 Περιστρέψτε τον οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε
το διάφραγµα (αριθµpς F).

4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να ρυθµίσετε την
εστίαση.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας λήψης

5 Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το κλείστρο καθ’ pλη τη
διάρκεια της λήψης.
vσο είναι πιεσµένο το πλήκτρο του κλείστρου, το κλείστρο παραµένει
ανοιχτz.
Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• Ρυθµίστε την εστίαση στο άπειρο στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης
zταν φωτογραφίζετε πυροτεχνήµατα, κλπ. vταν η θέση απείρου του φακού
δεν είναι γνωστή, ρυθµίστε πρώτα την εστίαση στα πυροτεχνήµατα στην ίδια
γενική περιοχή και στη συνέχεια πραγµατοποιήστε τη λήψη.
• Χρησιµοποιείστε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο (πωλείται χωριστά) (σελίδα
158). Πιέζοντας το πλήκτρο SHUTTER στο Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο,
ενεργοποιείται η λήψη BULB και πιέζοντάς το ξανά σταµατάει η λήψη BULB.
∆εν χρειάζεται να πιέσετε και να κρατήσετε πιεσµένο το πλήκτρο SHUTTER
στο Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.
• Αν χρησιµοποιείτε ένα Τηλεχειριστήριο που είναι εξοπλισµένο µε λειτουργία
κλειδώµατος του πλήκτρου του κλείστρου (πωλείται χωριστά), µπορείτε να
αφήσετε το κλείστρο ανοιχτz χρησιµοποιώντας το Τηλεχειριστήριο.
Σηµειώσεις
• vταν χρησιµοποιείτε ένα τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot (σελίδα
95).
• vσο µεγαλύτερος είναι ο χρzνος έκθεσης, τzσο περισσzτερος είναι ο θzρυβος στην
εικzνα.
• Μετά τη λήψη, θα πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου (Long Exposure NR) για το ίδιο
χρονικz διάστηµα µε αυτz που ήταν ανοιχτz το κλείστρο. ∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη άλλης φωτογραφίας κατά τη διάρκεια της µείωσης θορύβου.
• vταν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείστρο Χαµzγελου ή η λειτουργία Auto HDR, ή zταν το
[Εφέ Εικzνας] είναι στη ρύθµιση [HDR Painting] ή [Rich-tone Mono.], δεν µπορείτε να
ρυθµίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε [BULB].
• Αν το Κλείστρο Χαµzγελου ή η λειτουργία Auto HDR χρησιµοποιείται µε την ταχύτητα
κλείστρου ρυθµισµένη σε [BULB], η ταχύτητα κλείστρου ρυθµίζεται προσωρινά σε 30
δευτερzλεπτα.
• Συστήνεται να αρχίσετε τη λήψη BULB αφού µειωθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής για να αποφύγετε υποβάθµιση της ποιzτητας της εικzνας.
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Προετοιµασία εγγραφής ταινιών
Εύκολη εγγραφή ταινιών
Η εγγραφή ταινιών µπορεί να αρχίσει απz οποιαδήποτε λειτουργία έκθεσης.
Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα ρυθµίζονται αυτzµατα.

Πιέστε το πλήκτρο MOVIE για να αρχίσετε την εγγραφή (σελίδα
38).
Τεχνικές λήψης
• Αρχίστε την εγγραφή αφού ρυθµίσετε την εστίαση.
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω ρυθµίσεις που έχουν καθοριστεί
κατά τη διάρκεια της λήψης φωτογραφιών.
– ISO
– Ισορροπία Λευκού
– ∆ηµιουργικz Στυλ
– Αντιστάθµιση Έκθεσης
– Περιοχή AF
– Λειτουργία Φωτοµέτρησης
– Ανίχνευση Προσώπων
– Παρακολούθηση Αντικειµένου
– D-Range Optimizer
– Αντιστάθµιση Φακού: Σκίαση
– Αντιστάθµιση Φακού: Χρωµατική Απzκλιση
– Αντιστάθµιση Φακού: Παραµzρφωση
– Εφέ Εικzνας
• Τα ISO, αντιστάθµιση έκθεσης, Παρακολούθηση Αντικειµένου και Περιοχή
AF µπορούν να ρυθµιστούν κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών.
• Αν αντιστοιχήσετε το [Κλείδωµα AE] στο πλήκτρο AEL, το πλήκτρο ISO, ή το
πλήκτρο AF/MF, µπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση πιέζοντας αυτά τα
πλήκτρα στη λειτουργία αυτzµατης εστίασης.
Σηµειώσεις
• Στη λειτουργία εγγραφής ταινιών, το πεδίο που πραγµατοποιείται λήψη (η οπτική
γωνία) είναι µικρzτερο απz zτι στη λήψη φωτογραφιών.
• vταν εµφανίζεται το [Για το σκzπευτρο] (For viewfinder) στην οθzνη LCD, η οθzνη
LCD αλλάζει στην οθzνη [Εµφάνιση vλων των Πληροφοριών] τη στιγµή που αρχίζει η
λήψη της ταινίας.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Προετοιµασία εγγραφής ταινιών
• Μην πραγµατοποιείτε λήψη µιας ισχυρής φωτεινής πηγής, zπως ο ήλιος. Ο
εσωτερικzς µηχανισµzς της φωτογραφικής µηχανής µπορεί να πάθει ζηµιά.
• vταν εισάγετε ταινίες AVCHD σε έναν υπολογιστή, χρησιµοποιείστε το “PMB” (σελίδα
71, 192).
• vταν συνεχίζετε τη λήψη για µεγάλο χρονικz διάστηµα, η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής αυξάνεται και η ποιzτητα εικzνας µπορεί να υποβαθµιστεί.
• vταν εµφανιστεί η ένδειξη
, η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής είναι πολύ
υψηλή. Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να
µειωθεί η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής. Αν συνεχίσετε τη λήψη, η
φωτογραφική µηχανή τίθεται αυτzµατα εκτzς λειτουργίας.
• Επειδή η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα ρυθµίζονται αυτzµατα, η ταχύτητα
κλείστρου θα είναι πιο υψηλή και η κίνηση του θέµατος µπορεί να µην είναι οµαλή σε
συνθήκες έντονου φωτισµού. Επιλέγοντας χειροκίνητη εστίαση και ρυθµίζοντας την
ταχύτητα κλείστρου ή το διάφραγµα µπορείτε να κάνετε την κίνηση οµαλzτερη
(σελίδα 123).
• vταν το ISO είναι ρυθµισµένο σε [Multi Frame Noise Reduct.], επιλέγεται προσωρινά
το [AUTO]. vταν είναι ρυθµισµένο σε ISO 2000 ή περισσzτερο, επιλέγεται προσωρινά
το ISO 1600.
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε τα [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], ή
[Miniature] στα Εφέ Εικzνας. vταν αρχίσει η εγγραφή ταινίας, τα Εφέ Εικzνας
ρυθµίζονται προσωρινά σε [Off].

Εγγραφή ταινιών µε ρύθµιση της ταχύτητας κλείστρου
και του διαφράγµατος
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή ταινιών ρυθµίζοντας την ταχύτητα
κλείστρου και το διάφραγµα, ελέγχοντας την αποεστίαση του φzντου ή τη
ρευστzτητα της κίνησης ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα λειτουργίας εστίασης στη θέση
MF (σελίδα 123).

2 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Ταινία).

3 Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µε τα v/V του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα.
• Για να αλλάξετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια
επιλέξτε µια άλλη λειτουργία.

4 Ρυθµίστε την ταχύτητα κλείστρου και την τιµή του
διαφράγµατος µε τον πρpσθιο ή οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.

112

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 113

Προετοιµασία εγγραφής ταινιών

5 Ρυθµίστε την εστίαση και πιέστε το πλήκτρο MOVIE για να
αρχίσετε την εγγραφή.
(Αυτpµατο
Πρpγραµµα)
(102)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη µε αυτzµατη ρύθµιση
της έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιµή διαφράγµατος). Οι
άλλες ρυθµίσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν χειροκίνητα
και µπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας.

(Προτεραιpτητα Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε το
∆ιαφράγµατος) διάφραγµα χειροκίνητα µε τον πρzσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
(103)
ελέγχου.
(Προτεραιpτητα Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε την
Ταχύτητας
ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα µε τον πρzσθιο ή οπίσθιο
Κλείστρου) (105) επιλογέα ελέγχου.
(Χειροκίνητη
Έκθεση) (107)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε την
έκθεση χειροκίνητα (ταχύτητα κλείστρου και τιµή
διαφράγµατος) µε τον πρzσθιο ή οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.

Φορµά Αρχείων
Πλήκτρο MENU t
1 t [Φορµά Αρχείων] (File Format) t
Επιλογή του επιθυµητού φορµά
AVCHD 60i/60p
AVCHD 50i/50p

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών 60i/50i ή 24p/25p σε φορµά
AVCHD και ταινιών 60p/50p σε ένα πρωτzτυπο φορµά της Sony.
Αυτz το φορµά αρχείων της Sony είναι κατάλληλο για την
προβολή µιας ταινίας σε µια TV υψηλής ευκρίνειας.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο Blu-ray, ένα δίσκο
AVCHD, ή ένα δίσκο DVD-Video χρησιµοποιώντας το
παρεχzµενο λογισµικz “PMB”.
• Οι ταινίες 60i/50i καταγράφονται είτε σε 60 πεδία/
δευτερzλεπτο είτε σε 50 πεδία/δευτερzλεπτο αντίστοιχα.
Τzσο οι ταινίες 60i zσο και οι ταινίες 50i χρησιµοποιούν το
σύστηµα σάρωσης interlace, ήχο Dolby Digital και το φορµά
AVCHD.
• Οι ταινίες 24p/25p καταγράφονται σε 24 καρέ/δευτερzλεπτο ή
25 καρέ/δευτερzλεπτο αντίστοιχα. Τzσο οι ταινίες 24p zσο και
οι ταινίες 25p χρησιµοποιούν το σύστηµα σάρωσης
progressive, ήχο Dolby Digital και το φορµά AVCHD.
• Οι ταινίες 60p/50p καταγράφονται σε 60 καρέ/δευτερzλεπτο ή
50 καρέ/δευτερzλεπτο αντίστοιχα. Τzσο οι ταινίες 60p zσο και
οι ταινίες 50p χρησιµοποιούν το σύστηµα σάρωσης
progressive και ήχο Dolby Digital.
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Προετοιµασία εγγραφής ταινιών
MP4

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών MP4 (AVC). Το φορµά αυτz
είναι κατάλληλο για αναφzρτωση στο διαδίκτυο, επισύναψη σε
e-mail, κλπ.
• Οι ταινίες καταγράφονται σε φορµά MPEG-4 σε περίπου 30
καρέ/δευτερzλεπτο, χρησιµοποιώντας το σύστηµα σάρωσης
progressive, ήχο AAC και το φορµά mp4.
• ∆εν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο απz τις ταινίες που
έχουν εγγραφεί µε αυτz το φορµά χρησιµοποιώντας το
παρεχzµενο λογισµικz “PMB”.

Ρύθµιση Εγγραφής
vσο µεγαλύτερος είναι ο µέσος ρυθµzς µπιτ, τzσο υψηλzτερη είναι η
ποιzτητα εικzνας.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Ρύθµιση Εγγραφής] (Record
Setting) t Επιλογή του επιθυµητού µεγέθους
[Φορµά Αρχείου]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
Φορµά
Αρχείου

Μέσος
ρυθµpς µπιτ

60i 24M (FX)*
50i 24M (FX)**

24 Mbps

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών υψηλής
ποιzτητας εικzνας στα 1920 x 1080 (60i/50i).

60i 17M (FH)*
50i 17M (FH)**

17 Mbps

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών κανονικής
ποιzτητας εικzνας στα 1920 x 1080 (60i/50i).

60p 28M (PS)* 28 Mbps
50p 28M (PS)**

Εγγραφή

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών µε την υψηλzτερη
ποιzτητα εικzνας στα 1920 x 1080 (60p/50p).

24 Mbps

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών υψηλής
ποιzτητας εικzνας στα 1920 x 1080 (24p/25p),
δηµιουργώντας µια κινηµατογραφική ατµzσφαιρα.

24p 17M (FH)* 17 Mbps
25p 17M (FH)**

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών κανονικής
ποιzτητας εικzνας στα 1920 x 1080 (24p/25p),
δηµιουργώντας µια κινηµατογραφική ατµzσφαιρα.

24p 24M (FX)*
25p 24M (FX)**

[Φορµά Αρχείου]: [MP4]
Φορµά
Αρχείου

Μέσος
ρυθµpς µπιτ

1440x1080 12M 12 Mbps
VGA 3M

3 Mbps

* Συσκευή συµβατή µε 1080 60i
** Συσκευή συµβατή µε 1080 50i
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Εγγραφή
Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών 1440 x 1080.
Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών σε µέγεθος VGA.

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:25 ΜΜ Page 115

Προετοιµασία εγγραφής ταινιών
Σηµειώσεις
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] στο [Ρυθµίσεις
Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται απz το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας
δίσκος. Η µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν
µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] or [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται
απz το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να
διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα
δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας. Αν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποιzτητα
εικzνας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις ταινίες σας σε ένα δίσκο Blu-ray.
• Για να παρακολουθήσετε ταινίες 60p/50p ή 24p/25p σε µια TV, χρειάζεστε µια TV η
οποία να είναι συµβατή µε το 60p/50p ή το 24p/25p. Αν χρησιµοποιείτε µια µη συµβατή
TV, οι ταινίες µετατρέπονται σε 60i/50i και εξέρχονται προς την TV.

Εγγραφή Ήχου
vταν πραγµατοποιείτε λήψη ταινιών, µπορεί να εγγραφεί ο ήχος λειτουργίας
της φωτογραφικής µηχανής ή του φακού. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε
εγγραφή ταινιών χωρίς ήχο.

Πλήκτρο MENU t
t [Off]

1 t [Εγγραφή Ήχου] (Audio Recording)

vταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθµισµένη στη χειροκίνητη εστίαση,
µπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή του ήχου λειτουργίας του φακού
για την αυτzµατη εστίαση (σελίδα 123).

Για να περιορίσετε το θpρυβο του ανέµου
Μπορείτε να περιορίσετε το θzρυβο του ανέµου µειώνοντας την είσοδο των
µπάσων ήχων απz το ενσωµατωµένο µικρzφωνο.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Μείωση Θορύβου Ανέµου] (Wind
Noise Reduct.) t [On]
Σηµειώσεις
• Η ρύθµιση αυτού του στοιχείου στη θέση [On] µπορεί να προκαλέσει την εγγραφή
κάποιων µπάσων ήχων σε πολύ χαµηλή ένταση. Ρυθµίστε το στο [Off] zταν δε φυσάει
άνεµος.
• vταν χρησιµοποιείται ένα εξωτερικz µικρzφωνο (πωλείται χωριστά), η λειτουργία
αυτή δεν είναι διαθέσιµη.
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Ρύθµιση της εστίασης
Υπάρχουν δύο µέθοδοι ρύθµισης της εστίασης: η αυτzµατη εστίαση και η
χειροκίνητη εστίαση. Ανάλογα µε το φακz, η µέθοδος αλλαγής ανάµεσα στην
αυτzµατη εστίαση και τη χειροκίνητη εστίαση είναι διαφορετική.
∆ιακpπτης που
πρέπει να
χρησιµοποιηθεί

Για να επιλέξτε την
αυτpµατη εστίαση

Για να επιλέξετε
τη χειροκίνητη
εστίαση

Ο φακzς είναι
εξοπλισµένος µε
διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης

Φακzς (Τοποθετείτε
πάντα το διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης της
φωτογραφικής
µηχανής σε µια
άλλη θέση εκτzς
απz MF.)

Τοποθετήστε το
διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης του φακού
στη θέση AF.

Τοποθετήστε το
διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης του φακού
στη θέση MF.

Ο φακzς δεν είναι
εξοπλισµένος µε
διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης

Φωτογραφική
µηχανή

Τοποθετήστε το
διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης της
φωτογραφικής
µηχανής σε µια
άλλη θέση εκτzς
απz MF.

Τοποθετήστε το
διακzπτη
λειτουργίας
εστίασης της
φωτογραφικής
µηχανής στη θέση
MF.

Τύπος φακού

Αυτpµατη Εστίαση

1 Τοποθετήστε το διακpπτη
λειτουργίας εστίασης της
φωτογραφικής µηχανής
σε µια άλλη θέση εκτpς απp MF.

2 lταν ο φακpς είναι εξοπλισµένος
µε διακpπτη λειτουργίας εστίασης,
τοποθετήστε τον στη θέση AF.
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3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να ελέγξετε την εστίαση και
να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• vταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, η ένδειξη
εστίασης αλλάζει σε z ή
(σελίδα 118).
• Η περιοχή αυτzµατης εστίασης (AF) zπου
έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση γίνεται
πράσινη.

Περιοχή αυτzµατης
εστίασης (AF)
Ένδειξη εστίασης

S (Single-shot AF)
(AF Μιας Λήψης)

Η φωτογραφική µηχανή εστιάζει και η εστίαση
κλειδώνεται zταν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη µέση.

A (Automatic AF)
(Αυτpµατη AF)

Η [Λειτουργία Αυτzµατης Εστίασης] αλλάζει µεταξύ
Single-shot AF και Continuous AF ανάλογα µε την
κίνηση του θέµατος.
Αν πιέσετε και κρατήσετε το κλείστρο µέχρι τη µέση, αν
το θέµα είναι ακίνητο, η εστίαση κλειδώνεται και αν το
θέµα είναι σε κίνηση, η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει
να εστιάζει.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία της θέσης “Α”
του επιλογέα λειτουργίας εστίασης σε DMF (Άµεση
Χειροκίνητη Εστίαση) µε τη [Ρύθµιση AF-Α] (σελίδα
125).

C (Continuous AF)
(Συνεχής AF)

Η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει να εστιάζει zσο το
κλείστρο είναι πιεσµένο µέχρι τη µέση.
• Τα ηχητικά σήµατα δεν ακούγονται zταν το θέµα είναι
εστιασµένο.
• ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κλείδωµα εστίασης.

Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε το [Single-shot AF] zταν το θέµα είναι ακίνητο.
• Χρησιµοποιείστε το [Continuous AF] zταν το θέµα είναι σε κίνηση.
• Για να επιλέξετε την περιοχή AF που θα χρησιµοποιηθεί για την εστίαση,
προσαρµzστε το [Περιοχή AF] (AF Area) (σελίδα 119).
• Για να αλλάξετε την ταχύτητα εστίασης, ρυθµίστε το [AF Drive speed]
(σελίδα 66).
Σηµείωση
• vταν η φωτογραφική µηχανή εστιάζει αυτzµατα, µην αγγίζετε τον περιστρεφzµενο
δακτύλιο εστίασης.
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Ρύθµιση της εστίασης

Ένδειξη εστίασης
Ένδειξη εστίασης

Κατάσταση

z φωτισµένη

Η εστίαση έχει κλειδωθεί. Έτοιµοι για λήψη.

φωτισµένη

Η εστίαση έχει επιβεβαιωθεί. Το εστιακz σηµείο µετακινείται
ακολουθώντας ένα κινούµενο αντικείµενο. Έτοιµοι για λήψη.

φωτισµένη

Πραγµατοποιείται ακzµα εστίαση. ∆εν µπορείτε να αφήσετε το
κλείστρο.

z αναβοσβήνει

∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εστίαση. Το κλείστρο έχει
κλειδωθεί.

Θέµατα που ενδέχεται να απαιτήσουν ειδική εστίαση
Χρησιµοποιώντας την αυτzµατη εστίαση, είναι δύσκολο να εστιάσετε στα
παρακάτω θέµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης (σελίδα 119) ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδα 123).
• Ένα θέµα που έχει χαµηλή αντίθεση, zπως ένας µπλε ουρανzς ή ένας
λευκzς τοίχος.
• ∆ύο θέµατα σε διαφορετικές αποστάσεις που επικαλύπτονται στην περιοχή
AF (αυτzµατης εστίασης).
• Ένα θέµα που αποτελείται απz επαναλαµβανzµενα µοτίβα, zπως η πρzσοψη
ενzς κτιρίου.
• Ένα θέµα που είναι πολύ φωτεινz ή γυαλιστερz, zπως ο ήλιος, το αµάξωµα
ενzς αυτοκινήτου, ή η επιφάνεια του νερού.
• vταν το φως του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές.

Για να µετρήσετε την ακριβή απpσταση απp το θέµα
Η ένδειξη
που βρίσκεται στο επάνω
µέρος της φωτογραφικής µηχανής δείχνει
τη θέση του αισθητήρα εικzνας*. vταν
θέλετε να µετρήσετε την ακριβή
απzσταση µεταξύ της φωτογραφικής
µηχανής και του θέµατος, ανατρέξτε στη
θέση της οριζzντιας γραµµής.
* Ο αισθητήρας εικzνας είναι η διάταξη
της φωτογραφικής µηχανής που
λειτουργεί ως φιλµ.
Σηµείωση
• Αν το θέµα είναι πιο κοντά απz zτι η ελάχιστη απzσταση λήψης του προσαρµοσµένου
φακού, η εστίαση δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί. Φροντίστε να υπάρχει αρκετή
απzσταση µεταξύ του θέµατος και της φωτογραφικής µηχανής.
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Κλείδωµα εστίασης

1 Τοποθετήστε το θέµα µέσα στην
περιοχή AF (αυτpµατης εστίασης)
και πιέστε το κλείστρο
µέχρι τη µέση.
Η εστίαση κλειδώνεται.
• Ρυθµίστε το [Λειτουργία Αυτzµατης
Εστίασης] (Autofocus Mode) σε
[Single-shot AF].

2 Κρατήστε πιεσµένο το κλείστρο
µέχρι τη µέση και τοποθετήστε
το θέµα ξανά στην αρχική του
θέση για να συνθέσετε ξανά
τη φωτογραφία.

3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
Περιοχή αυτpµατης εστίασης (AF)
Επιλέξτε την επιθυµητή περιοχή AF, ανάλογα µε
τις συνθήκες λήψης ή τις προτιµήσεις σας. Η
περιοχή AF zπου έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση
γίνεται πράσινη και οι άλλες περιοχές AF
εξαφανίζονται.

Περιοχή AF

Πλήκτρο Fn t
ρύθµισης

(Περιοχή AF) t Επιλογή της επιθυµητής
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(Ευρεία)

Η φωτογραφική µηχανή προσδιορίζει ποια απz τις 19 περιοχές AF
θα χρησιµοποιηθεί για την εστίαση.

(Ζώνη)

Επιλέξτε τη ζώνη για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την
εστίαση, µεταξύ των αριστερά, δεξιά, ή κέντρο µε τον πολλαπλz
επιλογέα. Η φωτογραφική µηχανή καθορίζει ποια απz τις περιοχές
AF στην επιλεγµένη ζώνη θα χρησιµοποιηθεί για την εστίαση.

(Σηµειακή)

Η φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί αποκλειστικά την περιοχή AF
που βρίσκεται µέσα στην κεντρική περιοχή.

(Τοπική)

Επιλέξτε την περιοχή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την
εστίαση µεταξύ 19 περιοχών AF µε τον πολλαπλz επιλογέα.

Σηµειώσεις
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στο AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D
Sweep Panorama ή στην Επιλογή Σκηνικού, ή έχει επιλεγεί το Παρακολούθηση
Αντικειµένου ή το Κλείστρο Χαµzγελου, το [Περιοχή AF] λαµβάνει την τιµή [Ευρεία]
και δεν µπορείτε να επιλέξετε τις άλλες ρυθµίσεις.
• Η περιοχή AF ενδέχεται να µην φωτίζεται κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, ή
zταν το κλείστρο πιεστεί µέχρι κάτω χωρίς παύση.

Φωτισµpς αυτpµατης εστίασης (Φωτισµpς AF)
Μπορείτε να επιλέξετε τον φωτισµz AF για να εστιάσετε σε ένα θέµα zταν ο
φωτισµzς είναι χαµηλzς.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Φωτισµpς AF] (AF Illuminator) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
• Ο φωτισµzς AF (AF Illuminator) δεν λειτουργεί zταν το [Λειτουργία
Αυτzµατης Εστίασης] (Autofocus Mode) είναι ρυθµισµένο στη θέση
[Συνεχής AF], ή zταν το θέµα κινείται στο
[Αυτzµατη AF]. (Φωτίζεται η
ένδειξη
ή .)
• Ο φωτισµzς AF δε λειτουργεί zταν το [Περιοχή AF] είναι ρυθµισµένο στο
[Τοπική] ή [Ζώνη] και δεν είναι επιλεγµένο το κέντρο της περιοχής.
• Ο φωτισµzς AF ενδέχεται να µη λειτουργήσει µε εστιακές αποστάσεις 300
mm ή µεγαλύτερες.
• vταν έχει προσαρµοστεί ένα εξωτερικz φλας (πωλείται χωριστά) που είναι
εξοπλισµένο µε φωτισµz AF, χρησιµοποιείται ο φωτισµzς AF του εξωτερικού
φλας.
• Ο φωτισµzς AF δε λειτουργεί zταν το [Κλείστρο Χαµzγελου] (Smile Shutter)
είναι στη θέση [On].
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Ρύθµιση ακριβείας της αυτpµατης εστίασης (AF Micro Adj.)
Μπορείτε να ρυθµίσετε µε ακρίβεια την εστίαση κάθε φακού.
Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία µzνο zταν χρειάζεται. Σηµειώστε zτι ενδέχεται
να µην µπορείτε να εστιάσετε σωστά σε ένα θέµα αν δεν κάνετε καλά τη
ρύθµιση.

Πλήκτρο MENU t 2 t [AF Micro Adj.] t [ποσp] t Επιλογή
της επιθυµητής τιµής
• vσο µεγαλύτερη είναι η τιµή, τzσο αποµακρύνεται η θέση εστίασης απz τη
φωτογραφική µηχανή. vσο πιο µικρή είναι η τιµή, τzσο πλησιάζει η θέση
εστίασης στη φωτογραφική µηχανή.
Σηµειώσεις
• Συστήνουµε να επιλέξετε την τιµή κάτω απz πραγµατικές συνθήκες λήψης.
• Αν προσαρµzσετε ένα φακz ο οποίος είναι καταχωρηµένος στη φωτογραφική µηχανή,
εµφανίζεται η καταχωρηµένη τιµή. Αν προσαρµzσετε έναν µη καταχωρηµένο φακz,
εµφανίζεται η ένδειξη “±0”. Αν ως τιµή εµφανίζεται το “–”, τzτε έχουν καταχωρηθεί
συνολικά 30 φακοί. Αν θέλετε να καταχωρήσετε έναν νέο φακz, προσαρµzστε έναν
φακz του οποίου την καταχωρηµένη τιµή θέλετε να διαγράψετε και ρυθµίστε αυτή την
τιµή σε “±0”, ή διαγράψτε τις τιµές για zλους τους φακούς µε το [Clear].
• Αν πραγµατοποιήσετε ρύθµιση ακριβείας του AF µε έναν φακz άλλου κατασκευαστή,
οι τιµές των ρυθµίσεων των φακών Sony, Minolta και Konica Minolta µπορεί να
επηρεαστούν. Μη χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία µε φακούς άλλων
κατασκευαστών.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε χωριστά ρύθµιση ακριβείας του AF zταν
χρησιµοποιείτε φακούς Sony, Minolta και Konica Minolta που έχουν τις ίδιες
προδιαγραφές.

Παρακολούθηση ενpς Αντικειµένου
Η φωτογραφική µηχανή εστιάζει συνεχώς σε ένα κινούµενο αντικείµενο zταν
το παρακολουθεί. Η λειτουργία Παρακολούθησης Αντικειµένου είναι στη θέση
[On] σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση.

1 Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα στην οθpνη
πληροφοριών εγγραφής.
Εµφανίζεται ένα στzχαστρο.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παρακολούθησης Αντικειµένου,
πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια επιλέξτε το [Off].
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2 Ευθυγραµµίστε το στpχαστρο µε
το αντικείµενο που θέλετε να
παρακολουθείτε και πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.
Η φωτογραφική µηχανή αρχίζει την
παρακολούθηση του αντικειµένου.
• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
παρακολούθησης, πιέστε ξανά το κέντρο.

Στzχαστρο

3 Πιέστε το κλείστρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Σηµειώσεις
• Η παρακολούθηση µπορεί να είναι δύσκολη στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Το αντικείµενο κινείται πολύ γρήγορα.
– Το αντικείµενο είναι πολύ µικρz, ή πολύ µεγάλο.
– Η αντίθεση ανάµεσα στο αντικείµενο και το φzντο είναι µικρή.
– Το αντικείµενο δεν φωτίζεται καλά.
– Το φως του περιβάλλοντος αλλάζει.
• Η λειτουργία Παρακολούθησης Αντικειµένου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί zταν η
λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama,
Continuous Advance Priority AE ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην Επιλογή
Σκηνικού, zταν χρησιµοποιείται ο έξυπνος τηλεφακzς, ή έχει επιλεγεί η χειροκίνητη
εστίαση.
• Η φωτογραφική µηχανή σταµατάει την παρακολούθηση ενzς αντικειµένου zταν το
αντικείµενο βγει απz την οθzνη.

lταν το αντικείµενο που παρακολουθείτε είναι ένα ανθρώπινο
πρpσωπο
Αν το πρzσωπο βγει απz την οθzνη ενώ η φωτογραφική µηχανή το
παρακολουθεί και στη συνέχεια επιστρέψει στην οθzνη, η φωτογραφική
µηχανή εστιάζει ξανά σε εκείνο το πρzσωπο.
• Αν ενεργοποιήσετε το Κλείστρο Χαµzγελου ενώ παρακολουθείτε ένα
πρzσωπο, το πρzσωπο γίνεται ο στzχος της λειτουργίας ανίχνευσης
χαµzγελου.

122

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 123

Ρύθµιση της εστίασης

Χειροκίνητη εστίαση
vταν είναι δύσκολο να επιτύχετε τη σωστή εστίαση µε τη λειτουργία
αυτzµατης εστίασης, µπορείτε να ρυθµίσετε την εστίαση χειροκίνητα.

1 Τοποθετήστε το διακpπτη λειτουργίας
εστίασης του φακού στη θέση MF.

2 lταν ο φακpς δε διαθέτει διακpπτη
λειτουργίας εστίασης, τοποθετήστε
το διακpπτη λειτουργίας εστίασης
της φωτογραφικής µηχανής
στη θέση MF.
3 Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης
του φακού µέχρι να επιτύχετε
καθαρή εστίαση.
∆ακτύλιος
εστίασης

Σηµειώσεις
• vταν χρησιµοποιείται η περιοχή Wide AF (Ευρείας Αυτzµατης Εστίασης),
χρησιµοποιείται η κεντρική περιοχή για την εστίαση. vταν χρησιµοποιείται η
λειτουργία Ζώνης περιοχής AF χρησιµοποιείται µια τυπική περιοχή της επιλεγµένης
περιοχής και zταν χρησιµοποιείται η περιοχή Τοπικής Αυτzµατης Εστίασης,
χρησιµοποιείται η περιοχή που έχει επιλεγεί µε τον πολλαπλz επιλογέα.
• vταν χρησιµοποιείτε ένα τηλεφακz (πωλείται χωριστά), κλπ., η περιστροφή του
δακτυλίου εστίασης ενδέχεται να µην είναι οµαλή.
• ∆εν επιτυγχάνεται σωστή εστίαση µε το σκzπευτρο αν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά η
διοπτρία στη λειτουργία σκοπεύτρου (σελίδα 35).
• Φροντίστε να τοποθετήσετε το διακzπτη λειτουργίας εστίασης στη θέση MF για
χειροκίνητη εστίαση. Μην περιστρέφετε το δακτύλιο εστίασης χωρίς να επιλέξετε τη
θέση MF. Η βίαιη περιστροφή του δακτυλίου εστίασης χωρίς να είναι επιλεγµένο το
MF µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο δακτύλιο εστίασης (Εκτzς απz τους φακούς που
είναι εξοπλισµένοι µε τη λειτουργία άµεσης χειροκίνητης εστίασης).
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Peaking
Μπορείτε να ενισχύσετε το περίγραµµα των περιοχών που είναι εστιασµένες
µε ένα συγκεκριµένο χρώµα στη χειροκίνητη εστίαση. Η λειτουργία αυτή σας
επιτρέπει να ελέγξετε εύκολα την εστίαση.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Στάθµη Peaking] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή κρίνει zτι οι καθαρές περιοχές είναι εστιασµένες, η
στάθµη του peaking είναι διαφορετική, ανάλογα µε το θέµα, τις συνθήκες λήψης και
το φακz που χρησιµοποιείται.
• Το περίγραµµα των περιοχών που είναι εστιασµένες δεν ενισχύεται zταν η
φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη µε ένα καλώδιο HDMI.

Για να καθορίσετε το χρώµα για τη λειτουργία peaking
Μπορείτε να καθορίσετε το χρώµα που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία
peaking στη χειροκίνητη εστίαση.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Χρώµα Peaking] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτz δεν µπορεί να ρυθµιστεί zταν το [Στάθµη Peaking] είναι ρυθµισµένο
στη θέση [Off].

Μεγεθυντής Εστίασης
Μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση µεγεθύνοντας την εικzνα πριν τη λήψη.

1 Πλήκτρο MENU t

3 t [Πλήκτρο Έξυπνου Τηλεφακού]
(Smart Telecon. Button) t [Μεγεθυντής Εστίασης] (Focus
Magnifier)

2 Πιέστε το πλήκτρο Μεγεθυντή Εστίασης.

Πλήκτρο Μεγεθυντή
Εστίασης
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3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο Μεγεθυντή
Εστίασης για να µεγεθύνετε την
εικpνα και επιλέξτε το τµήµα που
θέλετε να µεγεθύνετε µε τα
v/V/b/B του πολλαπλού επιλογέα.
• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο µεγεθυντή
εστίασης, η κλίµακα ζουµ αλλάζει ως εξής:
Πλήρης οθzνη t Περίπου x5.9 t
Περίπου x11.7

4 Ρυθµίστε την εστίαση.
• Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθµίσετε την εστίαση στη
λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.
• Αν πιέσετε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα στη λειτουργία αυτzµατης
εστίασης, η λειτουργία Μεγεθυντή Εστίασης ακυρώνεται και
ενεργοποιείται η αυτzµατη εστίαση.
• Η λειτουργία Μεγέθυνσης Εστίασης ακυρώνεται αν πιέσετε το κλείστρο
µέχρι τη µέση.

5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι το τέρµα για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη εικzνων zταν η εικzνα είναι
µεγεθυσµένη, ωστzσο η εικzνα που θα καταγραφεί δεν θα είναι
µεγεθυσµένη.
• Η λειτουργία Μεγεθυντή Εστίασης ακυρώνεται µετά τη λήψη.

Άµεση χειροκίνητη εστίαση
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις ακριβείας µετά τη ρύθµιση της
εστίασης στη λειτουργία αυτzµατης εστίασης (Άµεση χειροκίνητη εστίαση).
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε αυτή τη λειτουργία στη θέση “Α” του επιλογέα
λειτουργίας εστίασης.
Μπορείτε να εστιάσετε γρήγορα σε ένα θέµα αντί να χρησιµοποιήσετε τη
χειροκίνητη εστίαση απz την αρχή. Αυτz είναι χρήσιµο σε περιπτώσεις zπως η
φωτογράφηση µάκρο.

1 Πλήκτρο MENU t

3 t [Ρύθµιση AF-Α] t [DMF] (Άµεση

Χειροκίνητη Εστίαση)

2 Τοποθετήστε τον επιλογέα λειτουργίας εστίασης στη θέση
“Α”.
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3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να κλειδώσετε την
εστίαση.

4 Στρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθµίσετε µε ακρίβεια
την εστίαση ενώ πιέζετε το κλείστρο µέχρι τη µέση.
Σηµείωση
• Η λειτουργία άµεσης χειροκίνητης εστίασης της φωτογραφικής µηχανής δεν είναι
διαθέσιµη zταν έχει προσαρµοστεί ένας φακzς SAM/SSM.

Λειτουργία Άµεσης Χειροκίνητης Εστίασης του Φακού
vταν ο φακzς είναι εξοπλισµένος µε λειτουργία Άµεσης Χειροκίνητης
Εστίασης µε τη λειτουργία εστίασης ρυθµισµένη σε [Single-shot AF] ή
[Automatic AF], µπορείτε να ρυθµίσετε µε ακρίβεια την εστίαση µε το
δακτύλιο εστίασης µετά το κλείδωµα εστίασης (Για παράδειγµα ο DT 16-50mm
F2.8 SSM).

Έλεγχος AF/MF
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ αυτzµατης εστίασης και
χειροκίνητης εστίασης χωρίς να χαλάσετε τη στάση σας (έλεγχος AF/MF).

Πιέστε το πλήκτρο AF/MF.
Στη λειτουργία αυτzµατης εστίασης: Η
λειτουργία εστίασης αλλάζει προσωρινά σε
χειροκίνητη εστίαση. Πιέστε και κρατήστε το
πλήκτρο AF/MF και ρυθµίστε την εστίαση
περιστρέφοντας το δακτύλιο εστίασης.
Στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης: Η
λειτουργία εστίασης αλλάζει προσωρινά σε
αυτzµατη εστίαση και η εστίαση κλειδώνεται.

Πλήκτρο AF/MF

∆ακτύλιος εστίασης

• Μπορείτε να διατηρήσετε την επιλεγµένη λειτουργία χωρίς να πιέσετε και
να κρατήσετε το πλήκτρο AF/MF µε το [Πλήκτρο AF/MF] στο Προσωπικz
µενού (σελίδα 177).
Σηµείωση
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον DT 18-55mm F3.5-5.6.
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Ανίχνευση Προσώπων
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει τα πρzσωπα, ρυθµίζει την εστίαση και την
έκθεση, πραγµατοποιεί επεξεργασία εικzνας και ρυθµίζει το φλας.

Πλήκτρο Fn t (Ανίχνευση Προσώπων) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Off

Απενεργοποιεί την Ανίχνευση Προσώπων.

On (Καταχωρηµένα
Πρpσωπα)

Ενεργοποιεί την Ανίχνευση Προσώπων και δίνει προτεραιzτητα
στα πρzσωπα που αναγνωρίζονται zτι έχουν καταχωρηθεί στο
[Καταχώριση Προσώπων] (Face Registration) (σελίδα 128).

On

Ενεργοποιεί την Ανίχνευση Προσώπων, αλλά δεν δίνει
προτεραιzτητα στα πρzσωπα που αναγνωρίζονται.

Το πλαίσιο Ανίχνευσης Προσώπων
vταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πρzσωπα, εµφανίζονται γκρι πλαίσια Ανίχνευσης
Προσώπων. vταν η φωτογραφική µηχανή
θεωρήσει zτι είναι δυνατή η αυτzµατη εστίαση,
τα πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων γίνονται
λευκά. Πιέζοντας το κλείστρο µέχρι τη µέση, τα
πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων γίνονται
πράσινα.
• Αν ένα πρzσωπο δεν βρίσκεται µέσα στην
περιοχή αυτzµατης εστίασης που είναι
διαθέσιµη zταν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη
µέση, η περιοχή αυτzµατης εστίασης που
χρησιµοποιείται για την εστίαση γίνεται
πράσινη.
• vταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πολλαπλά πρzσωπα, επιλέγει αυτzµατα ένα
πρzσωπο που έχει προτεραιzτητα και το
συγκεκριµένο πλαίσιο Ανίχνευσης Προσώπων
γίνεται λευκz. Σε ένα πρzσωπο που έχει
καταχωρηθεί µε την [Καταχώριση Προσώπων]
εµφανίζεται ένα πλαίσιο σε χρώµα µατζέντα.

Πλαίσια
Ανίχνευσης
Προσώπων
(λευκά)

Πλαίσια
Ανίχνευσης
Προσώπων
(γκρι)

Τεχνική λήψης
• Συνθέστε το πλάνο έτσι ώστε να επικαλύπτεται το πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων µε την περιοχή αυτzµατης εστίασης (AF).
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ανιχνεύοντας Πρpσωπα
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί zταν η λειτουργία
έκθεσης είναι Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama,ή Continuous Advance Priority
AE.
• Μπορούν να ανιχνευτούν µέχρι οκτώ πρzσωπα.
• Η φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να µην ανιχνεύσει κανένα πρzσωπο, ή να θεωρήσει
ως πρzσωπο κάποιο άλλο αντικείµενο, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
• Κατά τη διάρκεια της λήψης µε το [Κλείστρο Χαµzγελου], η [Ανίχνευση Προσώπων]
ρυθµίζεται προσωρινά σε [On (Regist. Faces)] (Καταχωρηµένα Πρzσωπα), ακzµα και αν
η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι [Off].

Καταχώριση Προσώπων
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει πρzσωπα για τα οποία έχουν απz πριν
καταχωρηθεί πληροφορίες.

1 Πλήκτρο MENU t

5 t [Καταχώριση Προσώπων] (Face
Registration) t [Νέα Καταχώριση] (New Registration]

2 Ευθυγραµµίστε το πλαίσιο οδήγησης µε το πρpσωπο που
θέλετε να καταχωρήσετε και πιέστε το κλείστρο.

3 Επιλέξτε το [Enter] µε το v στον πολλαπλp επιλογέα και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
• Μπορούν να καταχωρηθούν έως 8 πρzσωπα.
• Σηµαδέψτε το πρzσωπο απz εµπρzς σε ένα φωτεινz µέρος. Το πρzσωπο
ενδέχεται να µην καταχωρηθεί σωστά αν καλύπτεται απz ένα καπέλο, µια
µάσκα, γυαλιά ηλίου, κλπ.

Για να αλλάξετε την προτεραιpτητα των προσώπων που έχουν
καταχωρηθεί
vταν έχετε καταχωρήσει πολλά πρzσωπα, δηµιουργείται µια σειρά
προτεραιzτητας. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά προτεραιzτητας.

Πλήκτρο MENU t 5 t [Καταχώριση Προσώπων] t [Αλλαγή
Σειράς] (Order Exchanging) t Επιλέξτε ένα πρpσωπο του
οποίου θέλετε να αλλάξετε την προτεραιpτητα και το βαθµp
προτεραιpτητας
Για να διαγράψετε ένα καταχωρηµένο πρpσωπο
Μπορείτε να διαγράψετε ένα καταχωρηµένο πρzσωπο.
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Ανιχνεύοντας Πρpσωπα

Πλήκτρο MENU t 5 t [Καταχώριση Προσώπων] t
[∆ιαγραφή] (Delete) t Επιλογή του προσώπου που θέλετε να
διαγράψετε.
• Αν επιλέξετε το [Delete All] (∆ιαγραφή vλων), µπορείτε να διαγράψετε zλα
τα καταχωρηµένα πρzσωπα ταυτzχρονα.
• Ακzµα και αν επιλέξετε το [∆ιαγραφή], τα δεδοµένα των καταχωρηµένων
προσώπων παραµένουν αποθηκευµένα στη φωτογραφική µηχανή. Αν θέλετε
να διαγράψετε και αυτά τα δεδοµένα απz τη φωτογραφική µηχανή, επιλέξτε
το [∆ιαγραφή vλων] (Delete All).

Κλείστρο Χαµpγελου
vταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει ένα χαµzγελο, το κλείστρο
απελευθερώνεται αυτzµατα.

1 Πλήκτρο Fn t

(Κλείστρο Χαµpγελου) t [On] t Επιλογή
της επιθυµητής Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµpγελου
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας Κλείστρου
Χαµzγελου για τον εντοπισµz των χαµzγελων σύµφωνα µε µια απz τις
παρακάτω τρεις επιλογές:
(Ελαφρύ Χαµzγελο),
(Κανονικz
Χαµzγελο),
(Έντονο Χαµzγελο).
• vταν ενεργοποιηθεί το Κλείστρο Χαµzγελου, στην οθzνη εµφανίζεται η
ένδειξη Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµzγελου.

2 Περιµένετε να ανιχνευτεί ένα χαµpγελο.
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει ένα
χαµzγελο και η εστίαση επιβεβαιώνεται. vταν
η ένταση του χαµzγελου ξεπερνάει το σηµείο
b της κλίµακας, η φωτογραφική µηχανή
τραβάει φωτογραφίες αυτzµατα.
• vταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πρzσωπα, εµφανίζονται πορτοκαλί πλαίσια
Ανίχνευσης Προσώπων γύρω απz τα
πρzσωπα. Τα πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων
γίνονται πράσινα zταν τα πρzσωπα
εστιαστούν.

Πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων

Κλίµακα
Ευαισθησίας
Ανίχνευσης
Χαµzγελου

3 Για να σταµατήσετε τη λήψη, πλήκτρο Fn t
Χαµpγελου) t [Off]

(Κλείστρο
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ανιχνεύοντας Πρpσωπα

Τεχνικές λήψης
• Για να εστιάσετε στο χαµzγελο, υπερθέστε το πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων και την περιοχή AF.
• Μην καλύπτετε τα µάτια και κρατήστε τα µισzκλειστα.
• Μην αλλοιώνετε το πρzσωπο µε καπέλα, µάσκες, γυαλιά ηλίου, κλπ.
• Προσπαθήστε να προσανατολίσετε το πρzσωπο προς το µέρος της
φωτογραφικής µηχανής και κρατήστε το zσο πιο επίπεδο γίνεται.
• Χαµογελάστε καθαρά µε ανοιχτz στzµα. Το χαµzγελο ανιχνεύεται πιο
εύκολα zταν φαίνονται τα δzντια.
• Αν πιέσετε το κλείστρο ενώ είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Κλείστρου
Χαµzγελου, η φωτογραφική µηχανή τραβάει τη φωτογραφία και στη
συνέχεια επιστρέφει στο Κλείστρο Χαµzγελου.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Κλείστρου Χαµzγελου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί zταν η λειτουργία
έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Continuous
Advance Priority AE, Ταινία, ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην επιλογή σκηνικού, ή
zταν είναι επιλεγµένη η χειροκίνητη εστίαση.
• Η λειτουργία οδήγησης ρυθµίζεται αυτzµατα σε [Single Shooting] ή [Remote Cdr.].
• Ο φωτισµzς AF δε λειτουργεί µε τη λειτουργία Κλείστρου Χαµzγελου.
• Αν η φωτογραφική µηχανή δεν ανιχνεύσει ένα χαµzγελο, αλλάξτε τις ρυθµίσεις
Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµzγελου.
• Τα χαµzγελα ενδέχεται να µην ανιχνευτούν σωστά, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
• Αν ενεργοποιήσετε το Κλείστρο Χαµzγελου ενώ παρακολουθείτε ένα πρzσωπο, το
πρzσωπο γίνεται ο στzχος της λειτουργίας ανίχνευσης χαµzγελου (σελίδα 121).
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Ρύθµιση της φωτεινpτητας της εικpνας
Κλείδωµα αυτpµατης έκθεσης (AE)
vταν πραγµατοποιείτε λήψη προς το µέρος του ήλιου ή δίπλα σε ένα
παράθυρο, η έκθεση µπορεί να µην είναι η σωστή για το θέµα εξ' αιτίας της
µεγάλης διαφοράς στο φωτισµz µεταξύ του θέµατος και του φzντου. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε το φωτzµετρο στο σηµείο που το
θέµα είναι αρκετά φωτεινz και κλειδώστε την έκθεση πριν τη λήψη. Για να
µειώσετε τη φωτεινzτητα του θέµατος, στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή
προς ένα σηµείο που είναι πιο φωτεινz απz το θέµα και χρησιµοποιείστε το
φωτzµετρο για να κλειδώσετε την έκθεση ολzκληρης της εικzνας. Για να
κάνετε το θέµα πιο φωτεινz, στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς ένα
σηµείο που είναι πιο σκοτεινz απz το θέµα και χρησιµοποιείστε το φωτzµετρο
για να κλειδώσετε την έκθεση ολzκληρης της εικzνας.
Το τµήµα αυτz περιγράφει πώς να τραβήξετε µια πιο φωτεινή εικzνα του
θέµατος χρησιµοποιώντας το
(Σηµειακή φωτοµέτρηση).

1 Πλήκτρο Fn t

(Λειτουργία φωτοµέτρησης) t

(Σηµειακή)

2 Ρυθµίστε την εστίαση στο σηµείο που θέλετε να κλειδώσετε
την έκθεση.

3 Πιέστε το πλήκτρο AEL για

Πλήκτρο AEL

να κλειδώσετε την έκθεση.
Εµφανίζεται η ένδειξη (ένδειξη
κλειδώµατος AE).
• Η τιµή της έκθεσης που βασίζεται στην
κλειδωµένη έκθεση στον κύκλο
σηµειακής φωτοµέτρησης υποδεικνύεται
επίσης και στην κλίµακα EV.

4 Ενώ πιέζετε το πλήκτρο AEL, εστιάστε στο θέµα και τραβήξτε
τη φωτογραφία.
• Αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε µε την ίδια τιµή έκθεσης, πιέστε και
κρατήστε το πλήκτρο AEL µετά τη λήψη. Η ρύθµιση ακυρώνεται zταν
αφήσετε το πλήκτρο.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση της φωτεινpτητας της εικpνας

Λειτουργία Φωτοµέτρησης
Πλήκτρο Fn t (Λειτουργία φωτοµέτρησης) t Επιλογή της
επιθυµητής λειτουργίας
(Πολλαπλών
Τµηµάτων)

Η λειτουργία αυτή µετράει το φως σε κάθε περιοχή αφού
διαιρέσει τη συνολική περιοχή σε πολλαπλά τµήµατα και καθορίζει
τη σωστή έκθεση για ολzκληρη την οθzνη.

(Κεντροβαρής)

∆ίνοντας έµφαση στην κεντρική περιοχή της οθzνης, αυτή η
λειτουργία µετράει τη µέση φωτεινzτητα zλης της οθzνης.

(Σηµειακή)

Η λειτουργία αυτή µετράει το φως µzνο µέσα στον κύκλο
σηµειακής φωτοµέτρησης, στο κέντρο της οθzνης.

Τεχνικές λήψης
• Για γενικού τύπου λήψεις χρησιµοποιήστε τη φωτοµέτρηση [Πολλαπλών
Τµηµάτων] (Multi Segment).
• vταν υπάρχει ένα θέµα µε µεγάλη αντίθεση στην περιοχή AF, µετρήστε το
φως του θέµατος που θέλετε να τραβήξετε µε τη βέλτιστη έκθεση
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία σηµειακής φωτοµέτρησης και
χρησιµοποιείστε τη λήψη µε κλείδωµα AE (σελίδα 131).
Σηµείωση
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση AUTO, AUTO+ ή Επιλογή
Σκηνικού, ή zταν χρησιµοποιείται ο έξυπνος τηλεφακzς, το [Λειτουργία
Φωτοµέτρησης] ρυθµίζεται σε [Πολλαπλών τµηµάτων] και δεν µπορείτε να επιλέξετε
µια άλλη λειτουργία.

Αντιστάθµιση Φλας
vταν πραγµατοποιείτε λήψη µε το φλας, µπορείτε να ρυθµίσετε µzνο την
ένταση του φλας, χωρίς να αλλάξετε την αντιστάθµιση της έκθεσης.
Μπορείτε να αλλάξετε µzνο την έκθεση του κύριου θέµατος που βρίσκεται
µέσα στην εµβέλεια του φλας.

Πλήκτρο Fn t
ρύθµισης

(Αντιστάθµιση φλας) t Επιλογή επιθυµητής

Προς το +: Αυξάνει την ένταση του φλας.
Προς το –: Μειώνει την ένταση του φλας.
Σηµειώσεις
• Το στοιχείο αυτz δεν µπορεί να επιλεγεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
στη θέση AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, ή Επιλογή Σκηνικού.
• Το θετικz εφέ του φλας ενδέχεται να µην είναι ορατz λzγω της περιορισµένης
έντασης του φλας, αν το θέµα είναι έξω απz τη µέγιστη εµβέλεια του φλας. Αν το
θέµα είναι πολύ κοντά, ενδέχεται να µην είναι ορατz το αρνητικz εφέ.
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Ρύθµιση της φωτεινpτητας της εικpνας

Αντιστάθµιση έκθεσης και αντιστάθµιση φλας
Η αντιστάθµιση έκθεσης αλλάζει την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγµα και
την ευαισθησία ISO (zταν είναι επιλεγµένο το [AUTO]) για να πραγµατοποιήσει
την αντιστάθµιση.
Η αντιστάθµιση του φλας αλλάζει µzνο την ένταση του φλας.

Έλεγχος φλας
Πλήκτρο MENU t
2 t [Έλεγχος φλας] (Flash Control) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
ADI flash

Η µέθοδος αυτή ελέγχει το φωτισµz του φλας, µετρώντας το
ανακλώµενο φως του προκαταρκτικού φλας µε βάση την σχετική
πληροφορία απzστασης. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει ακριβή
αντιστάθµιση του φλας µε ουσιαστικά καµία επίδραση απz την
ανάκλαση απz το θέµα.

Pre-flash TTL

Η µέθοδος αυτή ελέγχει την ένταση του φωτzς του φλας
µετρώντας µzνο το ανακλώµενο φως του προκαταρκτικού φλας. Η
µέθοδος αυτή υπzκειται στις ανακλάσεις απz το θέµα.

Χειροκίνητο φλας

Ρυθµίζει την ένταση του φλας µε το [Power ratio] (Λzγος Ισχύος)
και φωτοβολεί σε καθορισµένη ένταση, ανεξάρτητα απz τη
φωτεινzτητα του θέµατος.

ADI: Advanced Distance Integration (Προηγµένη Ενσωµάτωση Απzστασης)
TTL: Through the lens (µέσα απz τον φακz)
• vταν είναι επιλεγµένο το [ADI flash], η χρήση ενzς φακού που διαθέτει
λειτουργία κωδικοποίησης απzστασης µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερης
ακρίβειας αντιστάθµιση του φλας χρησιµοποιώντας πιο ακριβείς
πληροφορίες απzστασης.
Σηµειώσεις
• vταν η απzσταση µεταξύ του θέµατος και του εξωτερικού φλας (πωλείται χωριστά)
δεν µπορεί να καθοριστεί (λήψη µε ασύρµατο φλας (πωλείται χωριστά), λήψη µε ένα
φλας εκτzς της κάµερας χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο, λήψη µε ένα δίδυµο φλας
µάκρο, κλπ.), η κάµερα επιλέγει αυτzµατα το Pre-flash TTL.
• Επιλέξτε το [Pre-flash TTL] στις παρακάτω περιπτώσεις, καθώς η κάµερα δεν µπορεί
να λάβει ακριβείς πληροφορίες απzστασης µε το φλας ADI.
– Στο φλας HVL-F36AM έχει προσαρτηθεί ένα ευρύ πάνελ.
– Στη λήψη µε φλας χρησιµοποιείται ένα σύστηµα διάχυσης.
– Χρησιµοποιείται ένα φίλτρο µε συντελεστή έκθεσης, zπως ένα φίλτρο ND.
– Χρησιµοποιείται ένας φακzς για κοντινή απzσταση.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση της φωτεινpτητας της εικpνας
• Το φλας ADI είναι διαθέσιµο µzνο σε συνδυασµz µε φακούς που παρέχουν
κωδικοποιητή απzστασης. Για να εξακριβώσετε εάν ο φακzς είναι εξοπλισµένος µε
κωδικοποιητή απzστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε τον
φακz.
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, ή [Νυχτερινή Σκηνή]/[Λήψη µε
το Χέρι στο Ηµίφως] στην Επιλογή Σκηνικού.

Για να ρυθµίσετε την ένταση του ενσωµατωµένου φλας χειροκίνητα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ενσωµατωµένου φλας χειροκίνητα
zταν το [Έλεγχος Φλας] (Flash Control) είναι ρυθµισµένο στη θέση
[Χειροκίνητο Φλας] (Manual Flash).

Πλήκτρο MENU t
2 t [Power ratio] (Λpγος Ισχύος) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης.
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Το φλας
Πιέστε το πλήκτρο Fn, επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία φλας,
πιέστε το πλήκτρο και τραβήξτε τη φωτογραφία (σελίδα 47).
Τεχνικές λήψης
• Η καλύπτρα του φακού ενδέχεται να εµποδίζει το φως του φλας. Αφαιρέστε
την καλύπτρα του φακού zταν χρησιµοποιείτε το φλας.
• vταν χρησιµοποιείτε το φλας, πραγµατοποιήστε λήψη απz απzσταση 1
µέτρου ή µεγαλύτερη.
• vταν πραγµατοποιείτε λήψη σε εσωτερικούς χώρους ή λήψη νυχτερινών
σκηνών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αργού συγχρονισµού
για να τραβήξετε µια πιο φωτεινή φωτογραφία των ανθρώπων και του
φzντου.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον οπίσθιο συγχρονισµz για να τραβήξετε
µια φυσική φωτογραφία του ίχνους ενzς κινούµενου θέµατος, zπως ένα
ποδήλατο που κινείται, ή ένας άνθρωπος που περπατάει.
• vταν χρησιµοποιείτε το φλας HVL-F58AM/HVL-F43AM (πωλείται χωριστά),
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µε τη λειτουργία συγχρονισµού
υψηλής ταχύτητας µε οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε το φλας.
Σηµειώσεις
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική µηχανή καλύπτοντας τον εκποµπz του φλας.
• Οι συνθήκες λήψης που απαιτούνται για να µην εµφανίζονται σκιές στην εικzνα
διαφέρουν, ανάλογα µε το φακz.
• vταν η λειτουργία έκθεσης έχει ρυθµιστεί στη θέση AUTO, AUTO+, ή Επιλογή
Σκηνικού, δεν µπορούν να επιλεγούν τα [Αργzς Συγχρονισµzς] και [Ασύρµατο] και δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία αργού συγχρονισµού.
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Ρ, Α, S, Μ, ή Continuous Advance
Priority AE, δεν µπορούν να επιλεγούν τα [Χωρίς Φλας] και [Αυτzµατο Φλας]. Αν δεν
θέλετε να χρησιµοποιήσετε το φλας, κλείστε το.
• Αν χρησιµοποιείτε το φλας µε ένα στερεοφωνικz µικρzφωνο ή παρzµοια συσκευή
συνδεδεµένη στην Υποδοχή Αξεσουάρ αυτzµατου κλειδώµατος, το φλας µπορεί να
µην ανοίγει στη σωστή θέση και οι εικzνες που καταγράφονται να έχουν µια σκιά στις
γωνίες τους. Αφαιρέστε zποια συσκευή είναι τοποθετηµένη στην Υποδοχή Αξεσουάρ.

Ασύρµατο φλας
Με ένα φλας που διαθέτει λειτουργία ασύρµατης ενεργοποίησης (πωλείται
χωριστά), µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µε το φλας χωρίς καλώδιο,
ακzµα και zταν το φλας δεν είναι τοποθετηµένο στη φωτογραφική µηχανή.
Αλλάζοντας τη θέση του φλας, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µιας
εικzνας µε τρισδιάστατη αίσθηση, τονίζοντας την αντίθεση φωτzς και σκιάς
επάνω στο θέµα.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Το φλας

Σχετικά µε τη διαδικασία λήψης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται µε το φλας.

1 Προσαρµpστε το ασύρµατο φλας στην Υποδοχή Αξεσουάρ
Αυτpµατου Κλειδώµατος και θέστε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή και το φλας.

2 Πλήκτρο Fn t

(Λειτουργία Φλας) t

(Ασύρµατο)

3 Αφαιρέστε το ασύρµατο φλας απp την Υποδοχή Αξεσουάρ
Αυτpµατου Κλειδώµατος και ανοίξτε το ενσωµατωµένο φλας.
• Αν θέλετε να κάνετε δοκιµή του φλας, πιέστε το πλήκτρο AEL.
Σηµειώσεις
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρµατου φλας µετά τη λήψη µε ασύρµατο φλας. Αν
χρησιµοποιηθεί το ενσωµατωµένο φλας zσο είναι ακzµα ενεργή η λειτουργία
ασύρµατου φλας, η έκθεση µε φλας δεν θα είναι σωστή.
• Αλλάξτε το κανάλι του εξωτερικού φλας αν κάποιος άλλος φωτογράφος χρησιµοποιεί
και αυτzς ασύρµατο φλας σε κοντινή απzσταση και το ενσωµατωµένο φλας του/της
ενεργοποιεί το δικz σας φλας. Για να αλλάξετε το κανάλι του εξωτερικού φλας,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε αυτz.

Ρύθµιση του πλήκτρου AEL
vταν χρησιµοποιείτε ένα ασύρµατο φλας, συστήνεται να ρυθµίσετε το
[Λειτουργία του πλήκτρου AEL] στη θέση [Συγκράτηση AEL] (AEL Hold) στο
Προσωπικz Μενού (σελίδα 176).

Ασύρµατο φλας µε έλεγχο λpγου φωτισµού
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ασύρµατο έλεγχο λzγου φωτισµού σε
συνδυασµz µε τα πολλαπλά φλας. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε το φλας (HVL-F58AM, HVL-F43AM).

Αργpς Συγχρονισµpς
Αν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αργού συγχρονισµού µε µικρzτερη
ταχύτητα κλείστρου, µπορείτε να συλλάβετε µια καθαρή εικzνα τzσο του
θέµατος, zσο και του φzντου. Αυτz είναι χρήσιµο zταν πραγµατοποιείτε λήψη
ενzς πορτρέτου τη νύχτα σε σκοτεινz φzντο.
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Το φλας

Πραγµατοποιήστε λήψη µε το
πιεσµένο το πλήκτρο SLOW SYNC.
Στην οθzνη φωτίζεται η ένδειξη για να
δείξει zτι η έκθεση έχει κλειδωθεί.
Πλήκτρο SLOW SYNC
Σηµειώσεις
• vταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση S ή Μ, η λήψη µε αργz
συγχρονισµz δεν είναι διαθέσιµη µε το πλήκτρο SLOW SYNC.
• vταν επιλεγεί µια άλλη λειτουργία εκτzς απz τη λειτουργία AEL στο [Λειτουργία του
πλήκτρου AEL], η λήψη µε αργz συγχρονισµz δεν είναι διαθέσιµη µε το πλήκτρο
SLOW SYNC. vταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AEL στο [Πλήκτρο ISO] ή το [Πλήκτρο
AF/MF], η λήψη µε αργz συγχρονισµz είναι διαθέσιµη χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
ISO ή το AF/MF.

Χρήση ενpς φλας εξοπλισµένου µε καλώδιο τερµατικού
συγχρονισµού φλας
Ανοίξτε το κάλυµµα του τερµατικού
(συγχρονισµού φλας) και συνδέστε
το καλώδιο.

Τερµατικz
(συγχρονισµού φλας)

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα φλας εξοπλισµένο µε ένα τερµατικz
συγχρονισµού φλας αντίθετης πολικzτητας.
Σηµειώσεις
• Επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης και ρυθµίστε την ταχύτητα κλείστρου
σε 1/250 του δευτερολέπτου. Αν η ταχύτητα κλείστρου που προτείνεται επάνω στο
φλας είναι πιο αργή απz αυτή, χρησιµοποιείστε την ταχύτητα που προτείνεται, ή µια
ακzµα πιο αργή ταχύτητα.
• Αν δεν µπορείτε να επιβεβαιώσετε το πλάνο σας λzγω ανεπαρκούς φωτισµού,
αλλάξτε τη ρύθµιση του [Οθzνη Live View] ώστε η εικzνα να εµφανίζεται πάντα µε την
κατάλληλη φωτεινzτητα (σελίδα 89).
• Χρησιµοποιείστε ένα φλας µε τάση συγχρονισµού φλας 400 V ή λιγzτερο.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Το φλας
• Πριν συνδέσετε το καλώδιο συγχρονισµού του φλας στο τερµατικz (συγχρονισµού
φλας), απενεργοποιήστε το συνδεδεµένο φλας. Αν είναι ενεργοποιηµένο, ενδέχεται
να φωτοβολήσει zταν συνδέετε το καλώδιο.
• Το φλας θα φωτοβολεί πάντα στο µέγιστο. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
αντιστάθµιση φλας (σελίδα 132).
• ∆ε συστήνεται η χρήση της αυτzµατης ισορροπίας λευκού. Χρησιµοποιείστε την
προσωπική ισορροπία λευκού για να επιτύχετε µεγαλύτερης ακρίβειας ισορροπία του
λευκού.
• Η ένδειξη του φλας δεν εµφανίζεται zταν είναι συνδεδεµένο το τερµατικz
(συγχρονισµού φλας).
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Ρύθµιση ISO
Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται µε τον αριθµz ISO (προτεινzµενος δείκτης
έκθεσης). vσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµzς, τzσο µεγαλύτερη είναι και η
ευαισθησία.

1 Πιέστε το πλήκτρο ISO για να εµφανίσετε

Πλήκτρο ISO

την οθpνη ISO.

2 Επιλέξτε την επιθυµητή τιµή µε τα v/V του πολλαπλού
επιλογέα.
• vσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµzς, τzσο υψηλzτερη θα είναι η στάθµη
θορύβου.
• Αν επιλέξετε το [Multi Frame Noise Reduct.], εµφανίστε την οθzνη
ρύθµισης µε το B και επιλέξτε την επιθυµητή τιµή µε τα v/V.
• Ο αριθµzς αυξάνεται κατά 1/3 του βήµατος χρησιµοποιώντας τον οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου, ο οποίος χρησιµοποιείται zπως ο πολλαπλzς επιλογέας
και αυξάνεται κατά 1 βήµα χρησιµοποιώντας τον πρzσθιο επιλογέα
ελέγχου.
Σηµειώσεις
• Το εγγράψιµο εύρος φωτεινzτητας ενzς θέµατος (δυναµικz εύρος) είναι λίγο
µικρzτερο για περιοχές που το ISO είναι λιγzτερο απz 100.
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση AUTO, AUTO+, Sweep
Panorama, 3D Sweep Panorama, ή Επιλογή Σκηνικού, το ISO ρυθµίζεται σε [AUTO] και
δεν µπορείτε να επιλέξετε άλλους αριθµούς ISO.
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση P/Α/S και το ISO είναι
ρυθµισµένο στη θέση [AUTO], το ISO ρυθµίζεται αυτzµατα µεταξύ ISO 100 και ISO
1600.
• Η ρύθµιση [AUTO] δεν παρέχεται στη λειτουργία εγγραφής Μ. Αν αλλάξετε τη
λειτουργία εγγραφής σε Μ µε τη ρύθµιση [AUTO], η τιµή του ISO ρυθµίζεται σε [100].
Ρυθµίστε το ISO ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.

Για να αλλάξετε το αυτpµατο εύρος ρύθµισης στο [AUTO]
vταν είναι επιλεγµένο το [AUTO], πιέστε το B, επιλέξτε το [ISO AUTO
Maximum] ή το [ISO AUTO Minimum] και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυµητz
εύρος.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση ISO

Μείωση θορύβου µέσω λήψης πολλαπλών καρέ
Η φωτογραφική µηχανή τραβάει αυτzµατα πολλαπλές φωτογραφίες,
συνδυάζει τις εικzνες, µειώνει το θzρυβο και καταγράφει µια εικzνα. Στη
λειτουργία Multi Frame NR µπορείτε να επιλέξετε αριθµούς ISO
µεγαλύτερους απz τη µέγιστη ευαισθησία ISO.
Η εικzνα που καταγράφεται αποτελεί συνδυασµz πολλών εικzνων.
Σηµειώσεις
• vταν το [Ποιzτητα] (Quality) είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], η λειτουργία
αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας, το D-Range Optimizer και το [Auto HDR].
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Αυτpµατη αντιστάθµιση της φωτεινpτητας και της
αντίθεσης (D-RANGE)
Πλήκτρο Fn t
ρύθµισης
(Off)

(DRO/Auto HDR) t Επιλογή της επιθυµητής
∆εν χρησιµοποιούνται οι λειτουργίες DRO/Auto HDR.

(D-Range Opt.)

∆ιαιρώντας την εικzνα σε µικρές περιοχές, η φωτογραφική
µηχανή αναλύει την αντίθεση φωτzς και σκιάς µεταξύ του
θέµατος και του φzντου, παράγοντας µια εικzνα µε την
ιδανική φωτεινzτητα και διαβάθµιση.

(Auto HDR)

Τραβάει τρεις φωτογραφίες µε διαφορετική έκθεση και στη
συνέχεια επικαλύπτει τη φωτεινή περιοχή της υποεκτεθειµένης εικzνας και τη σκοτεινή περιοχή της υπερεκτεθειµένης εικzνας για να δηµιουργήσει µια εικzνα µε
πλούσια διαβάθµιση.
Καταγράφονται δύο εικzνες: µια εικzνα µε τη σωστή έκθεση
και µια εικzνα µε επικάλυψη.

D-Range Optimizer

1 Πλήκτρο Fn t

(DRO/Auto HDR) t

(D-Range Opt.)

2 Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη µε τα b/B στον πολλαπλp
επιλογέα.
(Αυτpµατο)
(Στάθµη)*

∆ιορθώνει αυτzµατα τη φωτεινzτητα.
Βελτιστοποιεί τις διαβαθµίσεις της καταγραµµένης εικzνας
σε κάθε περιοχή της εικzνας. Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη
µεταξύ του Lv1 (ασθενής) και του Lv5 (ισχυρή).

* Το Lv_ που εµφανίζεται µε το

είναι το βήµα που είναι επιλεγµένο.

Σηµειώσεις
• Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Off] zταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε
Sweep Panorama ή 3D Sweep Panorama, ή zταν χρησιµοποιείται το [Multi Frame Noise
Reduct.] ή το [Εφέ Εικzνας].
• Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Off] zταν είναι επιλεγµένο το [Ηλιοβασίλεµα],
[Νυχτερινή Σκηνή], [Νυχτερινz Πορτρέτο] ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην
Επιλογή Σκηνικού. Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Αυτzµατο] (Auto) zταν έχουν
επιλεγεί άλλες λειτουργίες στην Επιλογή Σκηνικού.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Αυτpµατη αντιστάθµιση της φωτεινpτητας και της αντίθεσης (D-RANGE)
• vταν πραγµατοποιείτε λήψη µε το D-Range Optimizer, η εικzνα µπορεί να έχει
θzρυβο. Επιλέξτε την κατάλληλη στάθµη ελέγχοντας την εικzνα που έχει εγγραφεί,
ειδικά zταν χρησιµοποιείτε το εφέ σε µεγάλη ένταση.

Auto HDR
1 Πλήκτρο Fn t

(DRO/Auto HDR) t

(Auto HDR)

2 Επιλογή της βέλτιστης στάθµης µε το b/B στον πολλαπλp
επιλογέα.
(Auto HDR:
Αυτpµατη ∆ιαφορά
Έκθεσης)

∆ιορθώνει τη διαφορά έκθεσης αυτzµατα.

(Στάθµη
∆ιαφοράς Έκθεσης)*

Ρυθµίζει τη διαφορά έκθεσης µε βάση την αντίθεση του
θέµατος. Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη µεταξύ του 1.0 EV
(ασθενής) και του 6.0 EV (ισχυρή).
Για παράδειγµα: vταν είναι επιλεγµένο το 2.0 EV,
επικαλύπτονται τρεις εικzνες: µια εικzνα µε -1.0 EV, µια εικzνα
µε τη σωστή έκθεση και µια εικzνα µε + 1.0 EV.

* Το _EV που εµφανίζεται µε το

είναι το τρέχον επιλεγµένο βήµα.

Τεχνική λήψης
• Επειδή το κλείστρο πατιέται δύο φορές για µια λήψη, προσέξτε τα εξής:
– Χρησιµοποιείστε αυτή τη λειτουργία zταν το θέµα είναι ακίνητο ή δεν
αναβοσβήνει.
– Μην αλλάζετε το καδράρισµα.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε εικzνες RAW.
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D
Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE ή Επιλογή Σκηνικού, ή zταν είναι
επιλεγµένο το [Multi Frame Noise Reduct.], δεν µπορείτε να επιλέξετε το [Auto HDR].
• ∆εν µπορείτε να αρχίσετε τη λήψη της επzµενης φωτογραφίας µέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία σύλληψης.
• Ενδέχεται να µην επιτύχετε το επιθυµητz αποτέλεσµα ανάλογα µε τη διαφορά
φωτεινzτητας ενzς θέµατος και τις συνθήκες λήψης.
• vταν χρησιµοποιείται το φλας, η λειτουργία αυτή δεν έχει µεγάλη επίδραση.
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Αυτpµατη αντιστάθµιση της φωτεινpτητας και της αντίθεσης (D-RANGE)
• vταν η αντίθεση της σκηνής είναι µικρή ή zταν σηµειωθεί κούνηµα της φωτογραφικής
µηχανής ή θzλωµα του θέµατος, ενδέχεται να µην επιτύχετε καλές εικzνες HDR. Αν η
φωτογραφική µηχανή διαπιστώσει zτι υπάρχει πρzβληµα, εµφανίζεται η ένδειξη
στην καταγραµµένη εικzνα για να σας πληροφορήσει για αυτή την κατάσταση.
Πραγµατοποιήστε ξανά τη λήψη προσέχοντας την αντίθεση και το θzλωµα.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)

Ρύθµιση της επεξεργασίας εικpνας
Εφέ Εικpνας
Επιλέξτε το επιθυµητz φίλτρο εφέ για να πετύχετε πιο εντυπωσιακή και
καλλιτεχνική έκφραση.

Πλήκτρο Fn t
ρύθµισης

(Εφέ Εικpνας) t Επιλογή της επιθυµητής

•vταν επιλέγεται µια λειτουργία που έχει επιλογή εκλεπτυσµένης ρύθµισης,
επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση µε τα πλήκτρα b/B.
(Off)

∆ε χρησιµοποιεί τη λειτουργία Εφέ Εικzνας.

(Κάµερα-Παιχνίδι)

∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας Παιδικής Φωτογραφικής
Μηχανής µε σκιασµένες γωνίες και έντονα χρώµατα.
Μπορείτε να επιλέξετε το χρωµατικz τzνο µε τα b/B.

(Ποπ Χρώµατα)

∆ηµιουργεί µια έντονη εικzνα δίνοντας έµφαση στους
χρωµατικούς τzνους.

(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 τα b/B.

(Φωτογραφία
Ρετρp)

∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας παλιάς φωτογραφίας µε
χρωµατικούς τzνους σέπια και µικρή αντίθεση.

(Soft High-key)

∆ηµιουργεί µια εικzνα µε την ατµzσφαιρα που προσδιορίζεται:
φωτεινή, διαφανής, αιθέρια, τρυφερή, απαλή.

(Επιµέρους Χρώµα)

∆ηµιουργεί µια εικzνα που διατηρεί ένα συγκεκριµένο
χρώµα, αλλά µετατρέπει τα άλλα χρώµατα σε άσπρο και
µαύρο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώµα µε τα b/B.

(Μονpχρωµη
Υψηλής Αντίθεσης)

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

(Απαλή Εστίαση)

∆ηµιουργεί µια εικzνα µε ένα εφέ απαλού φωτισµού.
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του εφέ µε τα b/B.

(Πίνακας HDR)

∆ηµιουργεί την αίσθηση ενzς ζωγραφικού πίνακα,
ενισχύοντας τα χρώµατα και τις λεπτοµέρειες. Η
φωτογραφική µηχανή απελευθερώνει το κλείστρο 3 φορές.
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του εφέ µε τα b/B.

(Μονpχρωµη µε
Πλούσιους Τpνους)

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

(Μινιατούρα)

∆ηµιουργεί µια εικzνα που τονίζει σε µεγάλο βαθµz το θέµα,
µε έντονη αποεστίαση του φzντου. Αυτz το εφέ
παρατηρείται συχνά σε εικzνες που παρουσιάζουν µοντέλαµινιατούρες. Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή που θα είναι
εστιασµένη µε τα b/B. Η εστίαση των άλλων περιοχών
περιορίζεται δραστικά.
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Ρύθµιση της επεξεργασίας εικpνας
Σηµειώσεις
• vταν χρησιµοποιείται ο Έξυπνος Τηλεφακzς, τα εφέ [Κάµερα-Παιχνίδι] και
[Μινιατούρα] δεν είναι διαθέσιµα.
• vταν έχει επιλεγεί το [Επιµέρους Χρώµα], οι εικzνες ενδέχεται να µη διατηρήσουν το
επιλεγµένο χρώµα, ανάλογα µε το θέµα ή τις συνθήκες λήψης.
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D
Sweep Panorama ή Continuous Advance Priority AE, ή zταν το [Ποιzτητα] είναι
ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], τα Εφέ Εικzνας δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.
• vταν έχει επιλεγεί το [Πίνακας HDR], [Μινιατούρα], [Μονzχρωµη µε Πλούσιους
Τzνους] ή [Απαλή Εστίαση], δεν µπορείτε να ελέγξετε το εφέ πριν τη λήψη. ∆εν
µπορείτε επίσης να καθορίσετε τη λειτουργία οδήγησης.
• vταν η αντίθεση της σκηνής είναι µικρή ή zταν έχει σηµειωθεί σηµαντικz κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής ή θzλωµα του θέµατος µε επιλεγµένο το [Πίνακας HDR] ή
[Μονzχρωµη µε Πλούσιους Τzνους], ενδέχεται να µην επιτύχετε καλής ποιzτητας
εικzνες HDR. Αν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει µια τέτοια κατάσταση,
εµφανίζεται η ένδειξη
στην καταγραµµένη εικzνα για να σας ενηµερώσει για αυτή
την περίπτωση. Πραγµατοποιήστε ξανά τη λήψη ανάλογα µε τις ανάγκες σας,
ανασυνθέτοντας την εικzνα ή προσέχοντας το θzλωµα.

∆ηµιουργικp Στυλ
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυµητz στυλ που θα χρησιµοποιηθεί για την
επεξεργασία εικzνας και να ρυθµίσετε την αντίθεση, τον κορεσµz και την
καθαρzτητα για κάθε ∆ηµιουργικz Στυλ. Μπορείτε να καταχωρήσετε και να
ανακαλέσετε τις ρυθµίσεις του ∆ηµιουργικού Στυλ για κάθε στυλ. Μπορείτε
επίσης να ρυθµίσετε την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και διάφραγµα), σε
αντίθεση µε την Επιλογή Σκηνικού που η έκθεση ρυθµίζεται απz τη
φωτογραφική µηχανή.

1 Πλήκτρο Fn t

(∆ηµιουργικp Στυλ) t Επιλογή του στυλ
για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τη ρύθµιση

2 Μετακινήστε τον κέρσορα προς τα δεξιά µε το B του
πολλαπλού επιλογέα και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυµητp
στυλ µε τα v/V.

3 Αν θέλετε να ρυθµίσετε τα

(Αντίθεση), (Κορεσµpς), ή
(Καθαρpτητα), επιλέξτε το επιθυµητp στοιχείο µε τα b/B και
προσαρµpστε την τιµή µε τα v/V.
(Κανονικp)

Συλλαµβάνει διάφορες σκηνές µε πλούσια διαβάθµιση και
ωραία χρώµατα.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση της επεξεργασίας εικpνας
(Ζωντανp)

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

(Ουδέτερο)

Ο κορεσµzς και η καθαρzτητα µειώνονται για σύλληψη
εικzνων µε απαλούς τzνους. Είναι επίσης κατάλληλο για
σύλληψη υλικού προς επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.

(Καθαρp)

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

(Βαθύ)

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

(Φωτεινp)

Για σύλληψη εικzνων µε φωτεινή και απλή χρωµατική
έκφραση, κατάλληλο για τη σύλληψη ενzς αναζωογονητικού
περιβάλλοντος.

(Πορτρέτο)

Κατάλληλο για πορτρέτα, αναπαράγει απαλά τους τzνους
του δέρµατος.

(Τοπίο)

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

(Ηλιοβασίλεµα)

Συλλαµβάνει ωραία το κzκκινο χρώµα του ηλιοβασιλέµατος.

(Νυχτερινή Σκηνή)

Η αντίθεση ενισχύεται για τη σύλληψη νυχτερινών σκηνών
που είναι πιο πιστές στην πραγµατικzτητα.

(Φύλλα
Φθινοπώρου)

Για σύλληψη Φθινοπωρινών σκηνών, µε τονισµz των
κzκκινων και κίτρινων αποχρώσεων των φύλλων.

(Ασπρpµαυρο)

Για σύλληψη ασπρzµαυρων εικzνων.

(Σέπια)

Για σύλληψη εικzνων µε απzχρωση σέπια.

Για κάθε επιλογή δηµιουργικού στυλ µπορούν να ρυθµιστούν τα
(Αντίθεση),
(Κορεσµzς) και
(Καθαρzτητα).
(Αντίθεση)

vσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται, τzσο
µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ φωτzς και σκιάς, το
οποίο έχει επίδραση στην εικzνα.

(Κορεσµpς)

vσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται, τzσο πιο
ζωντανά είναι τα χρώµατα. vταν επιλεγεί χαµηλzτερη τιµή,
τα χρώµατα της εικzνας είναι πιο περιορισµένα και απαλά.

(Καθαρpτητα)

Ρυθµίζει την καθαρzτητα. vσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που
επιλέγεται, τzσο περισσzτερο τονίζονται τα περιγράµµατα
και zσο χαµηλzτερη τιµή επιλέγεται, τzσο πιο απαλά είναι τα
περιγράµµατα.
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Ρύθµιση της επεξεργασίας εικpνας
Σηµειώσεις
• Αν χρησιµοποιείται η ρύθµιση AUTO, AUTO+ ή Επιλογή Σκηνικού, ή είναι επιλεγµένη η
λειτουργία Εφέ Εικzνας, το [∆ηµιουργικz Στυλ] λαµβάνει την τιµή [Κανονικz]
(Standard) και δεν µπορείτε να επιλέξετε άλλες ρυθµίσεις.
• Αν επιλέξετε το [Ασπρzµαυρο] ή το [Σέπια], δεν µπορείτε να ρυθµίσετε τον κορεσµz.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)

Ρύθµιση των χρωµατικών τpνων (Ισορροπία λευκού)
Οι χρωµατικοί τzνοι του θέµατος αλλάζουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της
πηγής φωτzς. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς αλλάζει ο χρωµατικzς τzνος
µε βάση διάφορες πηγές φωτzς, σε σύγκριση µε ένα θέµα που φαίνεται λευκz
µε το φως του ήλιου.
Φως ηµέρας

Συννεφιά

Λαµπτήρες
φθορισµού

Λαµπτήρες
πυράκτωσης

Λευκz

Μπλε
απzχρωση

Πράσινη
απzχρωση

Κzκκινη
απzχρωση

Καιρpς /
φωτισµpς

Χαρακτηριστικά
του φωτpς

Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία zταν οι χρωµατικοί τzνοι της εικzνας δεν
είναι αυτοί που περιµένατε, ή zταν θέλετε να αλλάξετε τους χρωµατικούς
τzνους επίτηδες, για λzγους φωτογραφικής έκφρασης.
Σηµειώσεις
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση AUTO, AUTO+ ή Επιλογή
Σκηνικού, το [Ισορροπία Λευκού] ρυθµίζεται σε [Αυτzµατη Ισορροπία Λευκού] (Auto
AWB) και δεν µπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.
• Αν η µzνη διαθέσιµη πηγή φωτzς είναι ένας λαµπτήρας υδραργύρου ή νατρίου, η
φωτογραφική µηχανή δεν θα µπορέσει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία του λευκού εξ'
αιτίας των χαρακτηριστικών της πηγής φωτzς. Σε τέτοιες περιπτώσεις
χρησιµοποιήστε το φλας.

Πλήκτρο WB (Ισορροπία λευκού) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
• Αν επιλέξετε µια ρύθµιση εκτzς απz
[Θερµοκρασία Χρώµατος / Φίλτρο Χρώµατος],
πιέστε το B στον πολλαπλz επιλογέα για να
εµφανιστεί η οθzνη ρύθµισης ακριβείας και να
µπορέσετε να ρυθµίσετε τους χρωµατικούς
τzνους µε τα v/V/b/B, ανάλογα µε τις
ανάγκες σας.
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Ρύθµιση των χρωµατικών τpνων (Ισορροπία λευκού)
AWB (Αυτpµατη Ισορροπία
Λευκού)
(Φως Ηµέρας)
(Σκιά)

Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει αυτzµατα την πηγή
φωτzς και προσαρµzζει τους χρωµατικούς τzνους.
Αν πραγµατοποιήσετε µια επιλογή για µια συγκεκριµένη
πηγή φωτzς, οι χρωµατικοί τzνοι ρυθµίζονται για αυτή
την πηγή φωτzς (προεπιλεγµένη ισορροπία λευκού).

(Συννεφιά)
(Λαµπτήρες Πυράκτωσης)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Θερµp Λευκp)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Ψυχρp Λευκp)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Λευκp Ηµέρας)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Φως Ηµέρας)
(Φλας)

Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία Bracket ισορροπίας του λευκού αν δεν
µπορείτε να πετύχετε το επιθυµητz χρώµα µε την επιλεγµένη ρύθµιση
(σελίδα 157).
• Αν επιλέξετε το [Θερµοκρασία Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος], µπορείτε να
επιλέξετε την επιθυµητή τιµή (σελίδα 150).
• Αν επιλέξετε το [Προσωπική], µπορείτε να καταχωρήσετε τη δική σας
ρύθµιση (σελίδα 150).

Οθpνη για τη ρύθµιση ακριβείας του χρώµατος
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε ρύθµιση
ακριβείας συνδυάζοντας τη θερµοκρασία
χρώµατος µε το φίλτρο χρώµατος.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση των χρωµατικών τpνων (Ισορροπία λευκού)
Θερµοκρασία Χρώµατος Ρυθµίζει µε ακρίβεια το χρώµα προς την κατεύθυνση του Β
(Color Temp.)
(µπλε) µε το b και προς την κατεύθυνση του Α (πορτοκαλί) µε
το B.
Φίλτρο Χρώµατος
(Color Filter)

Ρυθµίζει µε ακρίβεια το χρώµα προς την κατεύθυνση του G
(πράσινο) µε το v και προς την κατεύθυνση του Μ (µατζέντα)
µε το V.

Θερµοκρασία Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος
1 Πλήκτρο WB t (Θερµοκρασία
Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος) t B

Πλήκτρο WB

2 Καθορίστε τη θερµοκρασία χρώµατος µε τα v/V του
πολλαπλού επιλογέα.
3 Πιέστε το B για να εµφανίσετε την οθpνη ρύθµισης ακριβείας
και να προσαρµpσετε το χρώµα στις προτιµήσεις σας µε τα
v/V/b/B.
Σηµείωση
• Επειδή οι µετρητές χρώµατος είναι σχεδιασµένοι για κάµερες µε φιλµ, οι τιµές
διαφέρουν στην περίπτωση λαµπτήρων φθορισµού / νατρίου / υδραργύρου.
Συστήνουµε να χρησιµοποιείτε την προσωπική ισορροπία του λευκού, ή να
πραγµατοποιείτε µια δοκιµαστική λήψη.

Προσωπική ισορροπία λευκού
Σε µια σκηνή zπου το φως του περιβάλλοντος αποτελείται απz διάφορους
τύπους πηγών φωτzς, χρησιµοποιείστε την προσωπική ισορροπία του λευκού
για να αναπαράγετε µε ακρίβεια το λευκz χρώµα. Μπορείτε να καταχωρήσετε
3 ρυθµίσεις.
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Ρύθµιση των χρωµατικών τpνων (Ισορροπία λευκού)

1 Πλήκτρο WB (Ισορροπία λευκού)

Πλήκτρο WB

t[
SET] t πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα

2 Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή έτσι ώστε η λευκή περιοχή
να καλύπτει πλήρως την περιοχή αυτpµατης εστίασης στο
κέντρο και πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω.
Το κλείστρο κάνει κλικ και εµφανίζονται οι ρυθµισµένες τιµές
(Θερµοκρασία Χρώµατος και Φίλτρο Χρώµατος).

3 Επιλέξτε έναν αριθµp καταχώρισης µε τα b/B του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα.
Η οθzνη επιστρέφει στην οθzνη πληροφοριών εγγραφής, διατηρώντας την
αποθηκευµένη τιµή προσωπικής ισορροπίας του λευκού.
• Η προσωπική ρύθµιση ισορροπίας του λευκού που καταχωρείται µε αυτή
τη διαδικασία είναι ενεργή µέχρι να καταχωρηθεί µια νέα τιµή.
Σηµείωση
• Το µήνυµα “Custom WB error” υποδεικνύει zτι η τιµή είναι έξω απz το αναµενzµενο
εύρος. (vταν χρησιµοποιείται το φλας σε ένα θέµα που βρίσκεται κοντά ή zταν είναι
µέσα στο πλάνο ένα θέµα µε έντονα χρώµατα.) Αν καταχωρήσετε αυτή την τιµή, η
ένδειξη
γίνεται κίτρινη στην οθzνη πληροφοριών εγγραφής. Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη σε αυτz το σηµείο, αλλά συστήνεται να ρυθµίσετε ξανά την
ισορροπία του λευκού για να επιτύχετε µια σωστzτερη τιµή.

Για να ανακαλέσετε την προσωπική ρύθµιση ισορροπίας του λευκού

Πλήκτρο WB (Ισορροπία λευκού) t Επιλογή του επιθυµητού
αριθµού καταχώρισης
• Πιέστε το B στον πολλαπλz επιλογέα για να εµφανίσετε την οθzνη ρύθµισης
ακριβείας και να επιλέξετε το χρώµα που προτιµάτε.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση των χρωµατικών τpνων (Ισορροπία λευκού)
Σηµείωση
• Αν χρησιµοποιείται το φλας zταν πιεστεί το κλείστρο, καταχωρείται µια προσωπική
τιµή ισορροπίας του λευκού που λαµβάνει υπzψη το φως του φλας. Χρησιµοποιείστε
το φλας στις επzµενες λήψεις.
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Μεγέθυνση σε ένα βήµα
Μπορείτε να κάνετε ζουµ στο κέντρο µιας εικzνας χρησιµοποιώντας τον
έξυπνο τηλεφακz (Ψηφιακz ζουµ) και να πραγµατοποιήσετε λήψη της εικzνας.

Πιέστε το πλήκτρο

.

• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο
η κλίµακα ζουµ αλλάζει ως εξής:
Περίπου x1.4 t Περίπου x2 t Off

,

Πλήκτρο

Το µέγεθος εικzνας ρυθµίζεται αυτzµατα σύµφωνα µε τα παρακάτω,
ανεξάρτητα απz το επιλεγµένο µέγεθος εικzνας.
Κλίµακα ζουµ

Μέγεθος εικpνας

Περίπου x1.4

Μ

Περίπου x2

S

Σηµειώσεις
• Ο έξυπνος τηλεφακzς δεν είναι διαθέσιµος
– vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση Sweep Panorama ή 3D Sweep
Panorama.
– vταν το [Smart Telecon. Button] (Πλήκτρο Έξυπνου Τηλεφακού) είναι ρυθµισµένο
στο [Μεγεθυντής Εστίασης].
– vταν το [Ποιzτητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG].
– vταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Κλείστρου Χαµzγελου.
• vταν ο έξυπνος τηλεφακzς είναι διαθέσιµος (στη λειτουργία αυτzµατης εστίασης), το
[Περιοχή AF] ρυθµίζεται σε [Σηµειακή].
• vταν ο έξυπνος τηλεφακzς είναι διαθέσιµος, το [Λειτουργία φωτοµέτρησης]
ρυθµίζεται σε [Πολλαπλών τµηµάτων].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου τηλεφακού σε µια ταινία.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)

Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης
Λήψη µιας φωτογραφίας
Η λειτουργία αυτή είναι για κανονική λήψη.

Πλήκτρο
(Οδήγηση) t
(Single Shooting)

Πλήκτρο

Σηµείωση
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι [∆ράση στα Σπορ] στην Επιλογή Σκηνικού, δεν
µπορείτε να τραβήξετε µια µεµονωµένη φωτογραφία.

Συνεχής λήψη
Η φωτογραφική µηχανή καταγράφει εικzνες συνεχzµενα.

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Cont. Shooting) t Επιλογή
της επιθυµητής ταχύτητας

Πλήκτρο

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Αν πιέσετε και κρατήσετε το κλείστρο, η εγγραφή συνεχίζεται.
Τεχνική λήψης
• Για συνεχzµενη λήψη µε µεγαλύτερη ταχύτητα, ρυθµίστε τη λειτουργία
έκθεσης σε Continuous Advance Priority AE (σελίδα 46, 101).
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Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης
Σηµειώσεις
• vταν είναι επιλεγµένο το
, εµφανίζεται η εικzνα που καταγράφεται µεταξύ των
καρέ.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε συνεχzµενη λήψη φωτογραφιών σε µια
λειτουργία Επιλογής Σκηνικού διαφορετική απz τη [∆ράση στα Σπορ].

Χρονοδιακpπτης
Ο χρονοδιακzπτης 10 δευτερολέπτων είναι βολικzς zταν ο φωτογράφος θέλει
να εµφανίζεται στη φωτογραφία και ο χρονοδιακzπτης 2 δευτερολέπτων είναι
βολικzς για τον περιορισµz του κουνήµατος της φωτογραφικής µηχανής.

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Χρονοδιακpπτης) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης

Πλήκτρο

• Ο αριθµzς µετά απz το
είναι
ο αριθµzς των δευτερολέπτων
που είναι επιλεγµένος.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• vταν ενεργοποιείται ο χρονοδιακzπτης, αυτz υποδεικνύεται µε ηχητικά
σήµατα και τη λυχνία χρονοδιακzπτη. Η λυχνία χρονοδιακzπτη
αναβοσβήνει γρήγορα και τα ηχητικά σήµατα ακούγονται σε κοντινά
διαστήµατα ακριβώς πριν τη λήψη.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακpπτη
Πιέστε το πλήκτρο

(Οδήγηση).

Bracket: Cont. / Single Bracket

Βασική έκθεση

Κατεύθυνση –

Κατεύθυνση +

Η λήψη Bracket σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη πολλαπλών
φωτογραφιών, κάθε µια µε διαφορετικz βαθµz έκθεσης. Καθορίστε την τιµή
της απzκλισης (βήµατα) απz τη βασική έκθεση και η φωτογραφική µηχανή θα
πραγµατοποιήσει λήψη 3 ή 5 εικzνων µεταβάλλοντας αυτzµατα την έκθεση.
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Bracket: Cont.) ή
(Single Bracket) t
Επιλέξτε το επιθυµητp βήµα
Bracket και τον αριθµp των εικpνων

Πλήκτρο

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Η βασική έκθεση ρυθµίζεται για την πρώτη φωτογραφία.
• Πιέστε και κρατήστε το κλείστρο µέχρι να σταµατήσει η εγγραφή zταν
είναι επιλεγµένο το [Bracket: Cont.].
• Πιέστε το κλείστρο για κάθε λήψη zταν είναι επιλεγµένο το [Single
Bracket].
Σηµειώσεις
• vταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση Μ, η έκθεση µεταβάλλεται
αλλάζοντας την ταχύτητα κλείστρου.
• vταν προσαρµzζετε την έκθεση, η έκθεση µεταβάλλεται µε βάση την
αντισταθµισµένη τιµή.
• Το Bracket δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
στη θέση AUTO, AUTO+, Continuous Advance Priority AE, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama, ή Επιλογή Σκηνικού.
• vταν χρησιµοποιείται το φλας, χρησιµοποιείται η λήψη bracket µε φλας για µεταβολή
της έντασης του φλας. Για να πραγµατοποιήσετε λήψη, πιέστε το κλείστρο για κάθε
φωτογραφία, ακzµα και zταν είναι επιλεγµένο το [Bracket: Cont.].
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Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης

Κλίµακα EV στη λήψη Bracket
Bracket φωτzς περιβάλλοντος*
0.3 βήµατα, 3 λήψεις
Αντιστάθµιση έκθεσης 0

Bracket φλας
0.7 βήµατα, 3 λήψεις
Αντιστάθµιση φλας -1.0

Σκpπευτρο
Οθpνη LCD (lταν το
[Πλήκτρο DISP (Οθpνη)]
είναι ρυθµισµένο σε
Φαίνεται στην πάνω σειρά.
[Για το εικονοσκpπιο])

Φαίνεται στην κάτω σειρά.

* Φως περιβάλλοντος: Οποιοδήποτε άλλο φως εκτzς απz το φως του φλας
που φωτίζει τη σκηνή για µεγάλο χρονικz διάστηµα, zπως φυσικz φως, ένας
λαµπτήρας πυράκτωσης, ή ένας λαµπτήρας φθορισµού.
• Στη λήψη Bracket, ο ίδιος αριθµzς δεικτών µε τον αριθµz των εικzνων που
µπορούν να εγγραφούν εµφανίζεται στην κλίµακα EV.
• vταν αρχίσει η λήψη Bracket, οι δείκτες που υποδεικνύουν φωτογραφίες
που έχουν ήδη εγγραφεί αρχίζουν να εξαφανίζονται ένας προς έναν.

Bracket Ισορροπίας Λευκού (WB)
Λαµβάνονται τρεις φωτογραφίες µε µεταβολή της ισορροπίας του λευκού µε
βάση την επιλεγµένη ισορροπία του λευκού και τη θερµοκρασία χρώµατος /
φίλτρο χρώµατος.

1 Πλήκτρο
(Οδήγηση) t
(WB Bracket) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης

Πλήκτρο

• vταν επιλεγεί το Lo, η µεταβολή είναι 10
ΜΚ-1* και zταν επιλεγεί το Hi, η µεταβολή
είναι 20 ΜΚ-1.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
* ΜΚ-1: µονάδα µέτρησης που υποδεικνύει την ποιzτητα της µετατροπής χρώµατος στα
φίλτρα θερµοκρασίας χρώµατος (Ίδια τιµή µε τη συµβατική µονάδα, “Mired”.).
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Λήψη (Προηγµένες λειτουργίες)
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης

Bracket DRO
Καταγράφονται 3 εικzνες µε µεταβολή της τιµής του Bracket DRO.

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Bracket DRO)

Πλήκτρο

• vταν επιλεγεί το Lo, η εικzνα
καταγράφεται µε DROLv1, Lv2, και Lv3
και zταν επιλεγεί το Hi, η εικzνα
καταγράφεται µε DROLv1, Lv3 και Lv5.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Remote Cdr.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα SHUTTER
και 2 SEC (το κλείστρο απελευθερώνεται µετά απz 2 δευτερzλεπτα) στο
Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 (πωλείται χωριστά). Ανατρέξτε επίσης
και στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Remote Cdr.)

Πλήκτρο

2 Εστιάστε στο θέµα, στρέψτε τον ποµπp του Ασύρµατου
Τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα τηλεχειρισµού και
τραβήξτε τη φωτογραφία.
Σηµείωση
• Το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 (πωλείται χωριστά) δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για εγγραφή ταινιών.
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Αναπαραγωγή (Προηγµένες λειτουργίες)
Οθpνη που εµφανίζεται κατά τη λειτουργία
αναπαραγωγής
Αλλαγή της οθpνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DISP, η οθzνη αλλάζει ως εξής.

Με δεδοµένα εγγραφής

Ιστzγραµµα

Χωρίς δεδοµένα
εγγραφής

Λίστα εικονιδίων στην οθpνη ιστογράµµατος

Οθpνη
Οθpνη

Ένδειξη
Κάρτα µνήµης (27, 222)

Ένδειξη
Μέγεθος εικzνας των
φωτογραφιών (53)

Λειτουργία Προβολής (161)
Αριθµzς φακέλου - αρχείου
(193)
Αναλογία διαστάσεων
φωτογραφιών (172)

Ποιzτητα εικzνας των
φωτογραφιών (172)

3D Sweep Panorama (45, 99)
Προστασία (164)
Ρύθµιση DPOF (198)
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Αναπαραγωγή (Προηγµένες λειτουργίες)
Οθpνη που εµφανίζεται κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής

Οθpνη

Ένδειξη
Προειδοποίηση εναποµένουσας µπαταρίας (28)
Εναποµένουσα µπαταρία (28)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (213)/Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων (213)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (16)

Οθpνη

Ένδειξη
Ιστzγραµµα* (88)
Λειτουργία έκθεσης (42)

Οθpνη

Ένδειξη
Ισορροπία λευκού
(Αυτzµατη, Προεπιλογή,
Θερµοκρασία χρώµατος,
Φίλτρο χρώµατος,
Προσωπική) (148)

D-Range Optimizer (141) /
Auto HDR/Προειδοποίηση
εικzνας Auto HDR (142)
Ηµεροµηνία εγγραφής
Αριθµzς αρχείου/συνολικzς
αριθµzς εικzνων
* vταν η εικzνα έχει ένα τµήµα υψηλής
φωτεινzτητας ή χαµηλής φωτεινzτητας,
αυτz το τµήµα αναβοσβήνει στην οθzνη
ιστογράµµατος (Προειδοποίηση ορίου
φωτεινzτητας).

Ταχύτητα κλείστρου (105)
∆ιάφραγµα (103)
Ευαισθησία ISO (139)
Αντιστάθµιση έκθεσης (49)
Αντιστάθµιση φλας (132)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(132)
Εστιακή απzσταση
∆ηµιουργικz Στυλ (145)

Εφέ Εικzνας (144)
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Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής
Περιστροφή µιας εικpνας

1 Εµφανίστε την εικpνα που θέλετε
να περιστρέψετε και πιέστε
το πλήκτρο .
Πλήκτρο

2 Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Η εικzνα περιστρέφεται αριστερzστροφα. Αν θέλετε και άλλη περιστροφή,
επαναλάβετε το βήµα 2.
• Απz τη στιγµή που θα περιστρέψετε µια εικzνα, αυτή θα προβάλλεται µε
το νέο προσανατολισµz, ακzµα και αν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτzς λειτουργίας.

Για να επιστρέψετε στην κανονική οθpνη αναπαραγωγής
Πιέστε ξανά το πλήκτρο

.

Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να περιστρέψετε ταινίες.
• vταν αντιγράφετε εικzνες που έχουν περιστραφεί σε έναν υπολογιστή, το “PMB” που
περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται) µπορεί να εµφανίσει σωστά τις εικzνες που
έχουν περιστραφεί. Ωστzσο, οι εικzνες ενδέχεται να µην περιστρέφονται, ανάλογα µε
το λογισµικz που χρησιµοποιείτε.

Λειτουργία Προβολής
Επιλέγει τη µέθοδο προβολής των εικzνων.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Λειτουργία Προβολής] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
Προβολή Φακέλων (Φωτογραφίες)

Εµφανίζει τις φωτογραφίες ανά φάκελο.

Προβολή Φακέλων (MP4)

Εµφανίζει τις ταινίες (MP4) ανά φάκελο.

Προβολή AVCHD

Εµφανίζει µzνο ταινίες AVCHD View.
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Αναπαραγωγή (Προηγµένες λειτουργίες)
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής

Παρουσίαση
Πλήκτρο MENU t
[Enter]

1 t [Παρουσίαση] (Slide Show) t

Αναπαράγει τις καταγραµµένες εικzνες µε τη σειρά (Slide Show). Η
παρουσίαση σταµατάει αυτzµατα µzλις προβληθούν zλες οι εικzνες.
• Μπορείτε να δείτε την προηγούµενη/επzµενη εικzνα µε τα b/B του
πολλαπλού επιλογέα.
• ∆εν µπορείτε να κάνετε παύση της παρουσίασης.

Για να σταµατήσετε στη µέση µια παρουσίαση
Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.

Για να επιλέξετε το ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ των εικpνων στην
παρουσίαση

Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Ενδιάµεσο
διάστηµα] (Interval) t Επιλογή του επιθυµητού αριθµού
δευτερολέπτων
Για επανειληµµένη αναπαραγωγή

Πλήκτρο MENU t
[On]

1 t [Παρουσίαση] t [Επανάληψη] t

Για να αναπαράγετε εικpνες 3D
Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV συµβατή µε 3D
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά), µπορείτε να
αναπαράγετε εικzνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία 3D Sweep
Panorama. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λήψη 3D, δείτε στη σελίδα 221.
Επίσης ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την TV.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Τύπος Εικpνας] t
[Εµφάνιση Μpνο 3D]
Οθpνη Αναπαραγωγής
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον προσανατολισµz των εικzνων που έχουν
εγγραφεί µε προσανατολισµz πορτρέτου.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Οθpνη Αναπαραγωγής] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
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Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής
Σηµείωση
• vταν αναπαράγετε εικzνες σε µια TV ή έναν υπολογιστή, η εικzνα θα εµφανίζεται µε
προσανατολισµz πορτρέτου, ακzµα και αν έχει επιλεγεί η [Χειροκίνητη Περιστροφή]
(Manual Rotate).

Κύλιση πανοραµικών εικpνων
Επιλέξτε µια πανοραµική εικpνα και στη συνέχεια πιέστε το
κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
• Πιέζοντάς το ξανά γίνεται παύση της αναπαραγωγής. Μπορείτε να κυλίσετε
την πανοραµική εικzνα πιέζοντας τα v/V/b/B κατά τη διάρκεια της παύσης.
Σηµείωση
• Η αναπαραγωγή µε κύλιση δεν είναι διαθέσιµη για εικzνες που έχουν εγγραφεί µε το
[3D Pan.: Image Size] ρυθµισµένο στη θέση [16:9].
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Αναπαραγωγή (Προηγµένες λειτουργίες)

Προστασία εικpνων (Protect)
Μπορείτε να προστατεύσετε εικzνες απz διαγραφή κατά λάθος.

1 Πλήκτρο MENU t

1 t [Προστασία] t [Πολλαπλές
Εικpνες] (Multiple Img.)

2 Επιλέξτε την εικpνα που θέλετε
να προστατεύσετε µε τα b/B
του πολλαπλού επιλογέα και
στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.
Στην επιλεγµένη εικzνα εµφανίζεται µια
ένδειξη .
• Για να ακυρώσετε µια επιλογή, πιέστε
ξανά το κέντρο.

3 Για να προστατεύσετε και άλλες εικpνες, επαναλάβετε το
βήµα 2.
• Μπορείτε να επιλέξετε zλες τις εικzνες σε ένα φάκελο επιλέγοντας τη
µπάρα στα αριστερά της οθzνης ευρετηρίου εικzνων.

4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.
Για να ακυρώσετε την προστασία pλων των εικpνων ή ταινιών
Μπορείτε να ακυρώσετε την προστασία zλων των εικzνων ή ταινιών στην
επιλεγµένη λειτουργία προβολής.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Προστασία] t [Ακύρωση lλων των
Εικpνων] (Cancel All Images), [Ακύρωση lλων των Ταινιών
(MP4)] (Cancel All Movies (MP4)) ή [Ακύρωση lλων των
αρχείων AVCHD View] (Cancel All AVCHD view files)
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∆ιαγραφή εικpνων (Delete)
Μπορείτε να διαγράψετε µzνο τις περιττές εικzνες, ή να διαγράψετε zλες τις
εικzνες.
Απz τη στιγµή που θα διαγράψετε µια εικzνα, δεν µπορείτε να την
επαναφέρετε. Ελέγξτε πρώτα αν θέλετε να διαγράψετε την εικzνα ή zχι.
Σηµείωση
• Οι προστατευµένες εικzνες δεν µπορούν να διαγραφούν.

Για να εµφανίσετε τον επιθυµητp φάκελο
Επιλέξτε τη µπάρα στα αριστερά της οθzνης ευρετηρίου εικzνων µε τον
πολλαπλz επιλογέα και στη συνέχεια επιλέξτε τον επιθυµητz φάκελο µε τα
v/V.

∆ιαγραφή (Πολλαπλές Εικpνες)

1 Πλήκτρο MENU t

1 t [∆ιαγραφή] (Delete) t
[Πολλαπλές Εικpνες] (Multiple Img.)

2 Επιλέξτε τις εικpνες που θέλετε
να διαγράψετε µε τον πολλαπλp
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Στην επιλεγµένη εικzνα εµφανίζεται µια
ένδειξη .
• Για να ακυρώσετε µια επιλογή, πιέστε
ξανά το κέντρο.

Συνολικzς αριθµzς

3 Για να διαγράψετε και άλλες εικpνες, επαναλάβετε το βήµα 2.
4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] (Delete) µε το v και στη συνέχεια
πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
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Αναπαραγωγή (Προηγµένες λειτουργίες)
∆ιαγραφή εικpνων

∆ιαγραφή pλων των εικpνων ή ταινιών στην ίδια λειτουργία
προβολής
Μπορείτε να διαγράψετε zλες τις φωτογραφίες ή ταινίες της τρέχουσας
λειτουργίας προβολής.

1 Πλήκτρο MENU t
1 t [∆ιαγραφή] (Delete) t [lλες στο
Φάκελο] (All in Folder) ή [lλα τα αρχεία AVCHD View] (All
AVCHD view files)
2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] (Delete) µε το v του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα.

166

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 167

Σχετικά µε την αναπαραγωγή σε µια TV
Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) και αρχίστε την αναπαραγωγή
εικpνων (σελίδα 57).
Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο HDMI µε το λογzτυπο HDMI.
• Χρησιµοποιείστε έναν ακροδέκτη µίνι HDMI στη µια πλευρά (για τη φωτογραφική
µηχανή) και έναν ακροδέκτη κατάλληλο για την TV σας στην άλλη πλευρά.
• vταν οι εικzνες δεν εµφανίζονται σωστά, ρυθµίστε το [Ανάλυση HDMI] (HDMI
Resolution) στο Μενού Ρυθµίσεων
σε [1080p] ή [1080i], ανάλογα µε την TV σας.
• Μερικές συσκευές ενδέχεται να µη λειτουργήσουν σωστά.
• Μη συνδέσετε τον ακροδέκτη εξzδου της συσκευής µε το τερµατικz HDMI της
φωτογραφικής µηχανής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Σχετικά µε το “PhotoTV HD”
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή µε το πρzτυπο “PhotoTV HD”.
Συνδέοντας συσκευές Sony συµβατές µε το PhotoTV HD µε ένα καλώδιο
HDMI, µπορείτε να απολαύσετε έναν ολzκληρο νέο κzσµο φωτογραφιών µε
εκπληκτική ποιzτητα Full HD.
Το “PhotoTV HD” σας προσφέρει εκπληκτικής λεπτοµέρειας φωτογραφική
έκφραση της υφής και των χρωµάτων.

Προβολή 3D
Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV συµβατή µε 3D
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά), µπορείτε να
αναπαράγετε εικzνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία 3D Sweep
Panorama αυτzµατα. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λήψη 3D, δείτε στη
σελίδα 221. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την TV.

Πλήκτρο MENU t

1 t [Προβολή 3D] (3D Viewing)

Χρήση του “BRAVIA” Sync
Συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV που υποστηρίζει το “BRAVIA”
Sync µε ένα καλώδιο HDMI, µπορείτε να χειρίζεστε τη φωτογραφική µηχανή
µε το τηλεχειριστήριο της TV.
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Αναπαραγωγή (Προηγµένες λειτουργίες)
Σχετικά µε την αναπαραγωγή σε µια TV

1 Συνδέστε µια TV που υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync στη
φωτογραφική µηχανή (σελίδα 57).
Η είσοδος αλλάζει αυτzµατα και στην οθzνη της TV εµφανίζεται η εικzνα
που έχει ληφθεί µε τη φωτογραφική µηχανή.

2 Πιέστε το πλήκτρο SYNC MENU στο Τηλεχειριστήριο της TV.
3 Εκτελέστε τους χειρισµούς µε τα πλήκτρα στο
Τηλεχειριστήριο της TV.
Στοιχεία του Μενού Sync
Παρουσίαση

Αναπαράγει τις εικzνες αυτzµατα (σελίδα 162).

Προβολή µιας εικpνας

Επιστρέφει στην οθzνη προβολής µιας εικzνας.

Ευρετήριο Εικpνων

Αλλάζει στην οθzνη ευρετηρίου εικzνων.

Προβολή 3D

Αναπαράγει εικzνες 3D zταν συνδεθεί σε µια TV συµβατή µε
3D.

Λειτουργία Προβολής

Επιλέγει τη λειτουργία προβολής.

∆ιαγραφή

∆ιαγράφει εικzνες.

Σηµειώσεις
• Οι διαθέσιµοι χειρισµοί περιορίζονται zταν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη
σε µια TV µε ένα καλώδιο HDMI.
• Μzνο οι τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το “BRAVIA” Sync µπορούν να παρέχουν
αυτές τις λειτουργίες. Οι χειρισµοί του Μενού SYNC διαφέρουν, ανάλογα µε τη
συνδεδεµένη TV. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται
µε την TV.
• Αν η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί λανθασµένους χειρισµούς σε ανταπzκριση
µε το Τηλεχειριστήριο της TV zταν είναι συνδεδεµένη σε µια TV άλλου κατασκευαστή
µε µια σύνδεση HDMI, ρυθµίστε το [CTRL FOR HDMI] στο Μενού Ρυθµίσεων
στη
θέση [Off].
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση GPS (µpνο SLT-A77V)
Αν η φωτογραφική µηχανή έχει λάβει πληροφορίες τοποθεσίας
χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη λειτουργία GPS, οι πληροφορίες αυτές
καταγράφονται στις εικzνες ή στις ταινίες.
Χρησιµοποιώντας το παρεχzµενο λογισµικz “PMB”, µπορείτε να εισάγετε
εικzνες που έχουν εγγραφεί µε πληροφορίες τοποθεσίας σε έναν υπολογιστή
και να απολαύσετε την προβολή τους µαζί µε ένα χάρτη που θα δείχνει την
τοποθεσία λήψης. Για λεπτοµέρειες δείτε τη “Βοήθεια PMB”.

Πλήκτρο MENU t
[On]

1 t [Ρυθµίσεις GPS] t [GPS On/Off] t

Η ένδειξη αλλάζει ανάλογα µε την ισχύ του λαµβανzµενου σήµατος GPS.
Ενδείξεις GPS

Κατάσταση λήψης GPS

Καµία ένδειξη

Το [GPS On/Off] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Off].
Η φωτογραφική µηχανή σας δεν µπορεί να καταγράψει
πληροφορίες τοποθεσίας. Χρησιµοποιείστε τη φωτογραφική
µηχανή σας σε ανοιχτz χώρο.
Υπολογισµzς των πληροφοριών τοποθεσίας. Περιµένετε
µέχρι να µπορούν να εγγραφούν πληροφορίες τοποθεσίας.
Οι τρέχουσες πληροφορίες τοποθεσίας µπορούν να
εγγραφούν.
Υπάρχει κάποιο πρzβληµα µε τη λειτουργία GPS. Θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας και στη συνέχεια
θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Για να λάβετε ένα σήµα GPS
• Ο σωστzς τριγωνισµzς δεν είναι δυνατzς σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά
σε ψηλά κτήρια. Χρησιµοποιείστε τη φωτογραφική µηχανή σας σε ανοιχτz
χώρο και θέστε ξανά σε λειτουργία.
• Μπορεί να χρειαστούν απz µερικές δεκάδες δευτερzλεπτα έως µερικά
λεπτά για να ληφθούν πληροφορίες θέσης. Μπορείτε να µικρύνετε το χρzνο
εύρεσης της θέσης χρησιµοποιώντας δεδοµένα υποβοήθησης GPS.
Σηµειώσεις
• Αµέσως µετά την ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής, µπορεί να χρειαστούν
απz µερικές δεκάδες δευτερzλεπτα έως µερικά λεπτά για να ληφθούν πληροφορίες
θέσης. Αν οι πληροφορίες δεν µπορούν να ληφθούν, οι πληροφορίες δεν
καταγράφονται. Για να καταγράψετε σωστές πληροφορίες, περιµένετε µέχρι η
φωτογραφική µηχανή να λάβει ραδιοσήµατα απz τους δορυφzρους GPS.
• Κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης ενzς αεροπλάνου, θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες που
ανακοινώνονται.
• Χρησιµοποιείστε το GPS σύµφωνα µε τους κανονισµούς της περιοχής ή της
περίστασης.
• Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία GPS, δείτε στη σελίδα 219.
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)
Ρύθµιση GPS (µpνο SLT-A77V)

∆εδοµένα υποβοήθησης GPS
Ο χρzνος που χρειάζεται το GPS για να λάβει πληροφορίες τοποθεσίας
µπορεί να µειωθεί αν λάβει δεδοµένα υποβοήθησης GPS.
Αν η φωτογραφική µηχανή συνδεθεί στον υπολογιστή που έχει εγκατασταθεί
το παρεχzµενο λογισµικz “PMB”, τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS µπορούν
να ενηµερωθούν αυτzµατα.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των δεδοµένων υποβοήθησης GPS

Πλήκτρο MENU t 1 t [Ρυθµίσεις GPS] t [Χρήση
∆εδοµένων Υποβοήθησης GPS]
Σηµειώσεις
• Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο κατά την ενηµέρωση
των δεδοµένων.
• Αν η ισχύς των δεδοµένων υποβοήθησης έχει λήξει, ο χρzνος µέχρι να µπορείτε να
καταγράψετε πληροφορίες θέσης δεν µπορεί να µειωθεί. Συστήνεται να ενηµερώνετε
τα δεδοµένα υποβοήθησης τακτικά. Η ηµεροµηνία λήξης των δεδοµένων
υποβοήθησης είναι περίπου 30 ηµέρες.
• Αν δεν έχει ρυθµιστεί η ηµεροµηνία και η ώρα, ή αν η ρυθµισµένη ώρα περιέχει
µεγάλο σφάλµα, ο χρzνος λήψης των πληροφοριών τοποθεσίας GPS δεν µπορεί να
µειωθεί.
• Η υπηρεσία δεδοµένων υποβοήθησης ενδέχεται να µη λειτουργεί για διάφορους
λzγους.

Για να ενηµερώσετε τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS εισάγοντας µια
κάρτα µνήµης στον υπολογιστή
Ξεκινήστε το [GPS Support Tool] (Εργαλείο Υποστήριξης GPS) απz το
(PMB Launcher), επιλέξτε τον οδηγz κάρτας µνήµης του υπολογιστή σας και
στη συνέχεια ενηµερώστε τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS. Τοποθετήστε την
ενηµερωµένη κάρτα µνήµης στη φωτογραφική µηχανή.

Αυτpµατη ∆ιpρθωση Ώρας GPS
Η φωτογραφική µηχανή σας διατηρεί τη σωστή ώρα χρησιµοποιώντας το GPS
για να λάβει πληροφορίες ώρας κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Η ώρα
διορθώνεται zταν απενεργοποιηθεί η φωτογραφική µηχανή.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Ρυθµίσεις GPS] t [Αυτpµατη
∆ιpρθωση Ώρας GPS] (GPS Auto Time Cor.) t [On]
Σηµειώσεις
• Η [Αυτzµατη ∆ιzρθωση Ώρας GPS] δεν λειτουργεί zταν το [GPS On/Off] είναι στη
θέση [Off].
• Θα πρέπει να εκτελέσετε το [Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας] στη φωτογραφική µηχανή
πριν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία.
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Ρύθµιση GPS (µpνο SLT-A77V)
• Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές µερικών δευτερολέπτων.
• Ανάλογα µε την περιοχή, η λειτουργία µπορεί να µην εκτελεστεί σωστά.
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)

Ρύθµιση αναλογίας διαστάσεων και ποιpτητας εικpνας
Αναλογία διαστάσεων
Πλήκτρο MENU t
1 t [Αναλογία διαστάσεων] (Aspect
Ratio) t Επιλογή της επιθυµητής αναλογίας
3:2

Κανονική αναλογία διαστάσεων.

16:9

Αναλογία διαστάσεων HDTV.

Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτz δεν µπορεί να ρυθµιστεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Panorama ή 3D Sweep Panorama.

Ποιpτητα
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ποιpτητα] (Quality) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
(RAW)

Μορφή αρχείου: RAW (Εγγραφή µε το φορµά συµπίεσης
RAW)
Αυτz το φορµά δεν επιτυγχάνεται µε ψηφιακή επεξεργασία.
Χρησιµοποιείστε αυτz το φορµά για να επεξεργαστείτε τις
εικzνες σε έναν υπολογιστή για επαγγελµατικούς σκοπούς.
• Το µέγεθος εικzνας είναι καθορισµένο στο µέγιστο. Το
µέγεθος εικzνας δεν εµφανίζεται στην οθzνη.

(RAW&JPEG)

Μορφή αρχείου: RAW (Εγγραφή µε το φορµά συµπίεσης
RAW) + JPEG
∆ηµιουργούνται ταυτzχρονα µια εικzνα RAW και µια εικzνα
JPEG. Αυτz είναι κατάλληλο για την περίπτωση που
χρειάζεστε δύο αρχεία εικzνας, ένα αρχείο JPEG για
προβολή και ένα αρχείο RAW για επεξεργασία.
• Η ποιzτητα εικzνας είναι καθορισµένη σε [Υψηλή] και το
µέγεθος εικzνας σε [L].

(Πολύ υψηλή
ανάλυση)
(Υψηλή ανάλυση)
(Κανονική ανάλυση)

Μορφή αρχείου: JPEG
Η εικzνα συµπιέζεται κατά την εγγραφή µε το µορφzτυπο
JPEG. Ο λzγος συµπίεσης είναι υψηλzτερος και το µέγεθος
αρχείου µικρzτερο µε την παρακάτω σειρά: [Extra fine],
[Fine] και [Standard].

Σηµειώσεις
• Το στοιχείο αυτz δεν µπορεί να ρυθµιστεί zταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Panorama ή 3D Sweep Panorama.
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Ρύθµιση αναλογίας διαστάσεων και ποιpτητας εικpνας

Σχετικά µε τα αρχεία RAW
Χρειάζεστε το λογισµικz “Image Data Converter” που περιέχεται στο CD-ROM
(παρέχεται) για να ανοίξετε ένα αρχείο RAW που έχει εγγραφεί µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή. Με αυτz το λογισµικz, µπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο
RAW και να το µετατρέψετε σε έναν κοινz τύπο αρχείου, zπως JPEG ή TIFF,
καθώς και να ρυθµίσετε την ισορροπία του λευκού, τον κορεσµz των
χρωµάτων, την αντίθεση, κλπ.
• Το αρχείο RAW δεν µπορεί να εκτυπωθεί χρησιµοποιώντας έναν εκτυπωτή
συµβατz µε το DPOF.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [Auto HDR] ή το [Εφέ Εικzνας] µε
εικzνες σε φορµά RAW.
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)

Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής
µηχανής
Μείωση Θορύβου Έκθεσης Μεγάλης ∆ιάρκειας
(Long Exposure NR)
vταν ρυθµίζετε την ταχύτητα κλείστρου σε ένα δευτερzλεπτο ή περισσzτερο
(Λήψη µεγάλης διάρκειας), ενεργοποιείται η µείωση θορύβου για το ίδιο
χρονικz διάστηµα µε αυτz που ήταν ανοιχτz το κλείστρο.
Αυτz γίνεται να µειωθεί ο κzκκος που συνήθως δηµιουργείται σε µια έκθεση
µεγάλης διάρκειας. vσο εκτελείται η µείωση θορύβου, εµφανίζεται ένα
µήνυµα και δεν µπορείτε να τραβήξετε άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε το [On]
για να δώσετε προτεραιzτητα στην ποιzτητα εικzνας. Επιλέξτε το [Off] για να
δώσετε προτεραιzτητα στη δυνατzτητα λήψης φωτογραφιών.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Long Exposure NR] (Μείωση
θορύβου έκθεσης µεγάλης διάρκειας) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama, Continuous Advance Priority AE, ή σε συνεχή λήψη, συνεχές bracketing,
[∆ράση στα Σπορ] ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην Επιλογή Σκηνικού, ή zταν το
ISO είναι ρυθµισµένο σε [Multi Frame Noise Reduct.], δεν πραγµατοποιείται µείωση
θορύβου, ακzµα και zταν είναι επιλεγµένο το [On].
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO, AUTO+ ή Επιλογή Σκηνικού,
δεν µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη µείωση θορύβου.

Μείωση Θορύβου Μεγάλου ISO (High ISO NR)
Η φωτογραφική µηχανή µειώνει το θzρυβο που γίνεται πιο αισθητzς zταν η
ευαισθησία της φωτογραφικής µηχανής είναι υψηλή. Μπορεί να εµφανιστεί
ένα µήνυµα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και δεν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη εικzνων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
Κανονικά, επιλέξτε το [Normal]. Επιλέξτε το [High] για να µειώσετε το θzρυβο.
Επιλέξτε το [Low] για να δώσετε προτεραιzτητα στη δυνατzτητα λήψης
φωτογραφιών.

Πλήκτρο MENU t
2 t [High ISO NR] (Μείωση θορύβου
µεγάλου ISO) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• vταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D
Sweep Panorama, ή Επιλογή Σκηνικού, δεν µπορείτε να ρυθµίσετε αυτή τη λειτουργία.
• ∆εν πραγµατοποιείται µείωση θορύβου στις εικzνες RAW.
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Χρωµατικpς Χώρος
Ο τρzπος που αναπαράγονται τα χρώµατα µε συνδυασµούς αριθµών, ή το
εύρος της αναπαραγωγής των χρωµάτων καλείται “χρωµατικzς χώρος”.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρωµατικz χώρο, ανάλογα µε το σκοπz σας.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Χρωµατικpς Χώρος] (Color Space)
t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
sRGB

Αυτzς είναι ο τυπικzς χρωµατικzς χώρος της ψηφιακής
φωτογραφικής µηχανής. Χρησιµοποιείστε το sRGB για
κανονικές λήψεις, zπως zταν σκοπεύετε να εκτυπώσετε τις
εικzνες χωρίς καµία τροποποίηση.

Adobe RGB

∆ιαθέτει ένα µεγάλο εύρος αναπαραγωγής χρωµάτων. vταν
ένα µεγάλο µέρος του θέµατος είναι έντονα πράσινο ή
κzκκινο, το Adobe RGB είναι πιο αποτελεσµατικz.
• Το zνοµα αρχείου της εικzνας αρχίζει µε “_DSC”.

Σηµειώσεις
• Το Adobe RGB προορίζεται για εφαρµογές ή εκτυπωτές που υποστηρίζουν διαχείριση
χρωµάτων και επιλογές χρωµατικού χώρου DCF 2.0. Η χρήση κάποιων εφαρµογών ή
εκτυπωτών που δεν υποστηρίζουν τα παραπάνω ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα
εικzνες χωρίς πιστή αναπαραγωγή των χρωµάτων.
• vταν προβάλλετε εικzνες που έχουν εγγραφεί µε το Adobe RGB στη φωτογραφική
µηχανή ή σε συσκευές που δεν είναι συµβατές µε το Adobe RGB, οι εικzνες
παρουσιάζουν χαµηλz κορεσµz χρωµάτων.

Απελευθέρωση κλείστρου χωρίς φακp
Μπορείτε να απελευθερώσετε το κλείστρο zταν δεν υπάρχει
προσαρµοσµένος φακzς. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση αν θέλετε να
προσαρµzσετε τη φωτογραφική µηχανή σε ένα αστρονοµικz τηλεσκzπιο, κλπ.

Πλήκτρο MENU t

1 t [Release w/o Lens] t [Enable]

Σηµείωση
• ∆εν µπορεί να επιτευχθεί σωστή µέτρηση zταν χρησιµοποιείτε φακούς που δεν
παρέχουν επαφή φακού, zπως ο φακzς ενzς αστρονοµικού τηλεσκοπίου. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ρυθµίστε την έκθεση χειροκίνητα ελέγχοντάς την στην εικzνα που
καταγράφεται.
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Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής

Γραµµές Πλέγµατος
Οι γραµµές πλέγµατος είναι βοηθητικές γραµµές που χρησιµοποιούνται στη
σύνθεση της εικzνας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τις γραµµές πλέγµατος, ή να επιλέξετε τον τύπο των γραµµών πλέγµατος.
Εµφανίζεται επίσης και το διαθέσιµο εύρος για τη λήψη ταινιών.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Γραµµές Πλέγµατος] (Grid Line) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Αυτpµατη Ανασκpπηση
Μπορείτε να ελέγξετε την καταγραµµένη εικzνα στην οθzνη αµέσως µετά τη
λήψη. Μπορείτε να αλλάξετε το χρzνο εµφάνισης.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Αυτpµατη Ανασκpπηση] (Auto
Review) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Στην αυτzµατη ανασκzπηση, η εικzνα δεν εµφανίζεται σε κατακzρυφη θέση, ακzµα
και αν το [Οθzνη Αναπαραγωγής] είναι ρυθµισµένο σε [Αυτzµατη περιστροφή] (σελίδα
162).

Λειτουργία του πλήκτρου AEL
Η λειτουργία του πλήκτρου AEL µπορεί να επιλεγεί ανάµεσα στις παρακάτω
δύο λειτουργίες (σελίδα 132):
– Κράτηµα της κλειδωµένης τιµής της έκθεσης πιέζοντας το πλήκτρο AEL ενώ
αυτz κρατιέται πατηµένο ([AEL Hold]).
– Κράτηµα της κλειδωµένης τιµής της έκθεσης πιέζοντας το πλήκτρο AEL
µέχρι αυτz να πιεστεί ξανά ([AEL Toggle]).
vταν είναι επιλεγµένο το [ AEL Hold] ή το [ AEL Toggle], η έκθεση
κλειδώνεται στη λειτουργία σηµειακής φωτοµέτρησης.

Πλήκτρο MENU t 3 t [Λειτουργία του πλήκτρου AEL] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• vταν η τιµή της έκθεσης είναι κλειδωµένη, εµφανίζεται η ένδειξη στην οθzνη LCD
και στο σκzπευτρο. Προσέξτε να µη µηδενίσετε τη ρύθµιση.
• vταν είναι επιλεγµένο το [AEL Toggle], φροντίστε να πιέσετε ξανά το πλήκτρο AEL
για να απελευθερώσετε το κλείδωµα.
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Για να αντιστοιχήσετε µια άλλη λειτουργία στο πλήκτρο AEL
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε µια απz τις παρακάτω λειτουργίες στο πλήκτρο
AEL εκτzς απz τη λειτουργία AEL:
Αντιστάθµιση Έκθεσης/ Λειτουργία Οδήγησης/ Λειτουργία Φλας/ Περιοχή AF/
Ανίχνευση Προσώπων/ Κλείστρο Χαµzγελου/ ISO/ Λειτουργία Φωτοµέτρησης/
Αντιστάθµιση Φλας/ Ισορροπία Λευκού/ DRO/ Auto HDR/ ∆ηµιουργικz Στυλ/
Εφέ Εικzνας/ Μέγεθος Εικzνας/ Ποιzτητα/ AF/MF Control Hold/AF/MF Control
Toggle/ Παρακολούθηση Αντικειµένου/ Κλείδωµα AF/ Προεπισκzπηση
∆ιαφράγµατος/ Προεπισκzπηση Αποτελέσµατος Λήψης/ Έξυπνος Τηλεφακzς/
Μεγεθυντής Εστίασης/ Μνήµη

Πλήκτρο ISO, πλήκτρο AF/MF
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε µια άλλη λειτουργία στο πλήκτρο ISO ή το
πλήκτρο AF/MF. Οι διαθέσιµες λειτουργίες είναι οι ίδιες µε αυτές του
[Λειτουργία του πλήκτρου AEL] (σελίδα 176).

Πλήκτρο MENU t 3 t [Πλήκτρο ISO] ή [Πλήκτρο AF/MF] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Πλήκτρο Προεπισκpπησης
Μπορείτε να ελέγξετε κατά προσέγγιση το θzλωµα του φzντου του θέµατος
πριν τη λήψη.

Πλήκτρο MENU t 3 t [Πλήκτρο Προεπισκpπησης] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Προεπισκpπηση
Αποτελέσµατος Λήψης

Το διάφραγµα γίνεται πιο στενz ώστε να ταιριάζει µε το
επιλεγµένο διάφραγµα και να µπορέσετε να ελέγξετε το
θzλωµα. Φαίνεται επίσης και το αποτέλεσµα της ταχύτητας
κλείστρου.

Προεπισκpπηση
∆ιαφράγµατος

Το διάφραγµα γίνεται πιο στενz ώστε να ταιριάζει µε το
επιλεγµένο διάφραγµα και να µπορέσετε να ελέγξετε το
θzλωµα.

Ηλεκτρονικp Πρpσθιο Κλείστρο-Κουρτίνα
Η λειτουργία ηλεκτρονικού πρzσθιου φίλτρου-κουρτίνας µειώνει τη χρονική
καθυστέρηση µεταξύ των ενεργοποιήσεων του κλείστρου.

Πλήκτρο MENU t 5 t [Πρpσθιο Κλείστρο Κουρτίνα] (Front
Curtain Shutter) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
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Σηµειώσεις
• vταν πραγµατοποιείτε λήψη µε υψηλzτερες ταχύτητες κλείστρου µε προσαρµοσµένο
ένα φακz µεγάλης διαµέτρου, µπορεί να εµφανιστεί µια εικzνα-φάντασµα ή µια θολή
περιοχή, ανάλογα µε το θέµα ή τις συνθήκες λήψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ρυθµίστε αυτz το στοιχείο στη θέση [Off].
• vταν χρησιµοποιείται ένας φακzς Konica Minolta, ρυθµίστε αυτz το στοιχείο στη θέση
[Off]. Αν το ρυθµίσετε στη θέση [On], η έκθεση δεν θα είναι σωστή, ή η φωτεινzτητα
της εικzνας δεν θα είναι οµοιzµορφη.

Φωτεινpτητα LCD
Η φωτεινzτητα της οθzνης LCD ρυθµίζεται αυτzµατα ανάλογα µε το φωτισµz
του περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας τον αισθητήρα φωτzς (σελίδα 20).
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινzτητα της οθzνης LCD χειροκίνητα.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Φωτεινpτητα LCD] (LCD Brightness)
t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• vταν η ρύθµιση είναι [Auto], µην καλύπτετε τον αισθητήρα φωτzς µε το χέρι σας, κλπ.
• vταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε το Μετασχηµατιστή AC-PW10ΑΜ
(πωλείται χωριστά), η φωτεινzτητα του σκοπεύτρου παραµένει πάντα στην υψηλzτερη
ρύθµιση, ακzµα και αν επιλέξετε το [Auto].

Φωτεινpτητα Σκοπεύτρου
Η φωτεινzτητα του σκοπεύτρου ρυθµίζεται αυτzµατα ανάλογα µε τις
συνθήκες φωτισµού του θέµατος.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινzτητα του σκοπεύτρου χειροκίνητα.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Φωτεινpτητα Σκοπεύτρου]
(Viewfinder Bright.) t [Manual] t Επιλογή της επιθυµητής
ρύθµισης
Σηµείωση
• vταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε το Μετασχηµατιστή AC-PW10ΑΜ
(πωλείται χωριστά), η φωτεινzτητα του σκοπεύτρου παραµένει πάντα στην υψηλzτερη
ρύθµιση, ακzµα και αν επιλέξετε το [Auto].
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Εξοικονpµηση Ενέργειας
Μπορείτε να καθορίσετε το χρzνο µετά απz τον οποίο η φωτογραφική µηχανή
τίθεται σε κατάσταση εξοικονzµησης ενέργειας (Power Save). Πιέζοντας το
κλείστρο µέχρι τη µέση η φωτογραφική µηχανή επανέρχεται σε λειτουργία
λήψης.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Εξοικονpµηση Ενέργειας] (Power
Save) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Η φωτογραφική µηχανή δεν τίθεται σε κατάσταση εξοικονzµησης ενέργειας zταν
είναι συνδεδεµένη µε µια τηλεzραση ή zταν η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη
σε [Remote Cdr.].

Ρύθµιση FINDER/LCD
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτzµατη εναλλαγή οθzνης LCD και
σκοπεύτρου και να επιτρέψετε την εναλλαγή τους µzνο µε το πλήκτρο
FINDER/LCD.

Πλήκτρο MENU t
(Χειροκίνητη)

1 t [FINDER/LCD Setting] t [Manual]
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Αντιστάθµιση φακού
Μπορείτε να αντισταθµίσετε αυτzµατα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: µείωση
φωτzς στις άκρες, χρωµατική απzκλιση και παραµzρφωση (µzνο στους
φακούς που είναι συµβατοί µε αυτzµατη αντιστάθµιση). Για περισσzτερες
πληροφορίες σχετικά µε τους φακούς που είναι συµβατοί µε αυτzµατη
αντιστάθµιση, επισκεφτείτε τον τοπικz δικτυακz τzπο της Sony, ή
συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρzσωπο της Sony, ή το τοπικz κέντρο
σέρβις της Sony.

Αντιστάθµιση Φακού: Περιφερειακή Σκίαση
Αντισταθµίζει τις σκιασµένες γωνίες της οθzνης που προκαλούνται απz
ορισµένα χαρακτηριστικά του φακού. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη
ρύθµιση, αυτz το στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto].

Πλήκτρο MENU t 5 t [Αντιστάθµιση Φακού: Σκίαση] (Lens
Comp.: Shading) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Αντιστάθµιση Φακού: Χρωµατική Απpκλιση
Μειώνει τη χρωµατική απzκλιση στις γωνίες της οθzνης που προκαλούνται
απz ορισµένα χαρακτηριστικά του φακού. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη
ρύθµιση, αυτz το στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto].

Πλήκτρο MENU t 5 t [Αντιστάθµιση Φακού: Χρωµατική
Απpκλιση] (Lens Comp.: Chro. Aber.) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Αντιστάθµιση Φακού: Παραµpρφωση
Αντισταθµίζει την παραµzρφωση της οθzνης που προκαλείται απz ορισµένα
χαρακτηριστικά του φακού. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, αυτz το
στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto].

Πλήκτρο MENU t 5 t [Αντιστάθµιση Φακού: Παραµpρφωση]
(Lens Comp.: Distortion) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
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Καθορισµpς της µεθpδου εγγραφής σε µια κάρτα
µνήµης
∆ιαµpρφωση
Σηµειώστε zτι η διαµzρφωση διαγράφει µzνιµα zλα τα δεδοµένα απz την
κάρτα µνήµης, συµπεριλαµβανοµένων και των προστατευµένων εικzνων.

Πλήκτρο MENU t

1 t [∆ιαµpρφωση] (Format) t [Enter]

Σηµειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της διαµzρφωσης, φωτίζεται η λυχνία προσπέλασης. Μην
αποβάλλετε την κάρτα µνήµης zσο είναι φωτισµένη η λυχνία.
• ∆ιαµορφώστε την κάρτα µνήµης χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή. Αν τη
διαµορφώσετε σε έναν υπολογιστή, η κάρτα µνήµης ενδέχεται να µην µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε τη φωτογραφική µηχανή, ανάλογα µε τον τύπο διαµzρφωσης που
θα χρησιµοποιηθεί.
• Η διαµzρφωση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα µε την κάρτα µνήµης.
• vταν η εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας είναι 1% ή λιγzτερο, δεν µπορείτε να
διαµορφώσετε µια κάρτα µνήµης.

Αριθµpς Αρχείου
Πλήκτρο MENU t
1 t [Αριθµpς Αρχείου] (File Number) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σειρά

Η φωτογραφική µηχανή δεν επαναφέρει την αρίθµηση και
αντιστοιχίζει αριθµούς στα αρχεία µε τη σειρά µέχρι ο
αριθµzς να φτάσει στο “9999”.

Επαναφορά

Η φωτογραφική µηχανή επαναφέρει τους αριθµούς στις
παρακάτω περιπτώσεις και αντιστοιχίζει αριθµούς στα
αρχεία αρχίζοντας απz το “0001”. vταν ο φάκελος εγγραφής
περιέχει ένα αρχείο, δίνεται ένας αριθµzς κατά ένα
µεγαλύτερος απz το µεγαλύτερο αριθµz αρχείου.
– vταν αλλάξει η µορφή του φακέλου.
– vταν διαγραφούν zλες οι εικzνες στο φάκελο.
– vταν αντικατασταθεί η κάρτα µνήµης.
– vταν διαµορφωθεί η κάρτα µνήµης.

lνοµα Φακέλου
Οι καταγραµµένες εικzνες αποθηκεύονται στον φάκελο που δηµιουργείται
αυτzµατα στο φάκελο DCIM της κάρτας µνήµης.
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)
Καθορισµpς της µεθpδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης

Πλήκτρο MENU t
1 t [lνοµα Φακέλου] (Folder Name) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Κανονική µορφή

Η µορφή του ονzµατος του φακέλου είναι η εξής: αριθµzς
φακέλου + MSDCF.
Παράδειγµα: 100MSDCF

Μορφή ηµεροµηνίας

Η µορφή του ονzµατος του φακέλου είναι η εξής: αριθµzς
φακέλου + Υ (έτος) (το τελευταίο ψηφίο) / ΜΜ (µήνας) / DD
(ηµέρα).
Παράδειγµα: 10010405 (vνοµα φακέλου: 100, ηµεροµηνία:
2011/04/05)

Σηµείωση
• Η µορφή του φακέλου ταινιών MP4 είναι καθορισµένη ως “αριθµzς φακέλου +
ANV01”.

Επιλογή Φακέλου Εγγραφής
vταν επιλεγεί ένας φάκελος κανονικής µορφής και υπάρχουν δύο ή
περισσzτεροι φάκελοι, µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο εγγραφής που θα
χρησιµοποιηθεί για την εγγραφή των εικzνων.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Φακέλου Εγγραφής] (Select
REC Folder) t Επιλογή του επιθυµητού φακέλου
Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο zταν έχετε επιλέξει το [Μορφή Ηµεροµηνίας].

Νέος Φάκελος
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα φάκελο σε µια κάρτα µνήµης για την
εγγραφή εικzνων.
∆ηµιουργείται ένας νέος φάκελος µε αριθµz κατά ένα µεγαλύτερο απz τον
µεγαλύτερο αριθµz που χρησιµοποιείται και ο φάκελος αυτzς γίνεται ο
τρέχων φάκελος εγγραφής. ∆ηµιουργείται ταυτzχρονα ένας φάκελος για
φωτογραφίες και ένας φάκελος για ταινίες MP4.

Πλήκτρο MENU t

1 t [Νέος Φάκελος] (New Folder)

Σηµειώσεις
• Αν εισάγετε µια κάρτα µνήµης που είχε χρησιµοποιηθεί µε µια άλλη συσκευή στη
φωτογραφική µηχανή και πραγµατοποιήσετε λήψη εικzνων, µπορεί να δηµιουργηθεί
αυτzµατα ένας νέος φάκελος.
• Σε ένα φάκελο µπορούν να αποθηκευτούν έως 4000 εικzνες. vταν ξεπεραστεί η
χωρητικzτητα του φακέλου, δηµιουργείται αυτzµατα ένας νέος φάκελος.
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Καθορισµpς της µεθpδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης

Ανάκτηση Βάσης ∆εδοµένων Εικpνων
vταν υπάρχουν ασυνέπειες στο αρχείο βάσης δεδοµένων εικzνων των
ταινιών που έχουν προέλθει απz επεξεργασία των ταινιών σε υπολογιστές,
κλπ., οι ταινίες στην κάρτα µνήµης δεν θα αναπαράγονται σε αυτή τη µορφή.
Αν συµβεί αυτz, η φωτογραφική µηχανή επισκευάζει το αρχείο.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Ανάκτηση Βάσης ∆εδοµένων
Εικpνων] (Recover Image DB) t [Enter]
Σηµείωση
• Χρησιµοποιείστε µια καλά φορτισµένη µπαταρία. Μια zχι καλά φορτισµένη µπαταρία
κατά τη διάρκεια της επισκευής µπορεί να προκαλέσει σφάλµα δεδοµένων.

Ρυθµίσεις Αναφpρτωσης (Upload)
Καθορίζει αν θα χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αναφzρτωσης αρχείων zταν
χρησιµοποιείτε µια κάρτα Eye-Fi (διατίθεται στο εµπzριο). Αυτz το στοιχείο
εµφανίζεται zταν είναι τοποθετηµένη στη φωτογραφική µηχανή µια κάρτα
Eye-Fi.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Ρυθµίσεις Αναφpρτωσης] (Upload
Settings) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Ενδείξεις κατάστασης κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
Αναµονή. ∆εν υπάρχουν εικzνες προς αποστολή.
Αναµονή αναφzρτωσης.
Σύνδεση.
Αναφzρτωση.
Σφάλµα.
Σηµειώσεις
• Πριν χρησιµοποιήσετε µια κάρτα Eye-Fi, ρυθµίστε το σηµείο πρzσβασης ασύρµατου
LAN και τον προορισµz προώθησης. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
που παρέχονται µε την κάρτα Eye-Fi.
• Οι κάρτες Eye-Fi πωλούνται στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και µερικές χώρες
της ΕΕ (απz το Μάρτιο του 2011).
• Για περισσzτερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε απ' ευθείας µε τον
κατασκευαστή ή τον πωλητή.
• Οι κάρτες Eye-Fi µπορούν να χρησιµοποιηθούν µzνο στις χώρες/περιοχές που έχουν
αγοραστεί. Χρησιµοποιείστε τις κάρτες Eye-Fi σύµφωνα µε τους νzµους των
χωρών/περιοχών που τις αγοράσατε.
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)
Καθορισµpς της µεθpδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης
• Οι κάρτες Eye-Fi περιλαµβάνουν µια λειτουργία ασύρµατου LAN. Μην εισάγετε µια
κάρτα Eye-Fi στη φωτογραφική µηχανή zταν αυτz απαγορεύεται, zπως για
παράδειγµα σε ένα αεροπλάνο. Αν υπάρχει µια κάρτα Eye-Fi τοποθετηµένη στη
φωτογραφική µηχανή, ρυθµίστε το [Ρυθµίσεις Αναφzρτωσης] στη θέση [Off]. vταν το
[Ρυθµίσεις Αναφzρτωσης] είναι στη θέση [Off], στην οθzνη εµφανίζεται η ένδειξη
.
• vταν χρησιµοποιείτε µια καινούργια κάρτα Eye-Fi για πρώτη φορά, αντιγράψτε το
αρχείο εγκατάστασης της κάρτας Eye-Fi που περιέχεται στην κάρτα Eye-Fi στον
υπολογιστή σας πριν διαµορφώσετε την κάρτα.
• Χρησιµοποιείστε µια κάρτα Eye-Fi αφού ενηµερώσετε το υλικολογισµικz στην πιο
πρzσφατη έκδοση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται
µε την κάρτα Eye-Fi.
• Η λειτουργία εξοικονzµησης ενέργειας της φωτογραφικής µηχανής δεν λειτουργεί
zταν αυτή πραγµατοποιεί αναφzρτωση εικzνων.
• Αν εµφανιστεί η ένδειξη
(σφάλµα), αφαιρέστε την κάρτα µνήµης και τοποθετήστε
τη ξανά, ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική µηχανή. Αν η
ένδειξη
εµφανιστεί ξανά, η κάρτα Eye-Fi µπορεί να έχει πάθει ζηµιά.
• Η επικοινωνία του δικτύου Wi-Fi ενδέχεται να επηρεάζεται απz άλλες συσκευές
επικοινωνίας. Αν η ποιzτητα της επικοινωνίας δεν είναι καλή, πλησιάστε περισσzτερο
στο σηµείο πρzσβασης του δικτύου Wi-Fi.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους αρχείων των οποίων µπορεί να γίνει
αναφzρτωση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την κάρτα Eye-Fi.
• Αν πραγµατοποιήσετε αναφzρτωση µιας εικzνας που έχει εγγραφεί µε το [GPS
On/Off] ρυθµισµένο στη θέση [On], οι πληροφορίες θέσης της εικzνας ενδέχεται να
καταστούν διαθέσιµες σε τρίτους. Για να το αποφύγετε αυτz, ρυθµίστε το [GPS
On/Off] στη θέση [Off] (σελίδα 169). (µzνο SLT-A77V).
• Το προϊzν αυτz δεν υποστηρίζει το Eye-Fi “Endless Memory Mode”. Βεβαιωθείτε zτι οι
κάρτες Eye-Fi που τοποθετείτε σε αυτz το προϊzν έχουν απενεργοποιηµένο το
“Endless Memory Mode”.
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Καταχώριση των προσωπικών σας ρυθµίσεων
Μπορείτε να καταχωρήσετε 3 συνδυασµούς λειτουργιών που
χρησιµοποιούνται συχνά στη µνήµη. Μπορείτε να ανακαλέσετε τις
καταχωρηµένες ρυθµίσεις µε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας.

1 Επιλέξτε στη φωτογραφική µηχανή τη ρύθµιση που θέλετε να
καταχωρήσετε.

2 Πλήκτρο MENU t

3 t [Μνήµη] (Memory)

3 Επιλέξτε τον αριθµp στον οποίο θέλετε να γίνει η καταχώριση
µε τα b/B στον πολλαπλp επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αφού τις καταχωρήσετε.

Στοιχεία που µπορούν να καταχωρηθούν
Λειτουργία έκθεσης, διάφραγµα, ταχύτητα κλείστρου, λειτουργία οδήγησης,
ISO, ισορροπία λευκού, αντιστάθµιση έκθεσης, λειτουργία φωτοµέτρησης,
DRO/Auto HDR, ∆ηµιουργικz Στυλ, λειτουργία φλας, αντιστάθµιση φλας,
Ανίχνευση Προσώπων, Κλείστρο Χαµzγελου, παρακολούθηση αντικειµένου,
Εφέ Εικzνας, θέση της τοπικής περιοχής AF και zλα τα στοιχεία του µενού
Λήψης Φωτογραφιών
(σελίδες 62 έως 63)

Για να ανακαλέσετε τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις
Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση MR και επιλέξτε τον
αριθµz που θέλετε να ανακαλέσετε. Αν θέλετε να επιλέξετε έναν άλλο
αριθµz, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια επιλέξτε τον επιθυµητz
αριθµz.

Για να αλλάξετε τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις
Αφού ανακαλέσετε τη ρύθµιση, θέστε τη φωτογραφική µηχανή στη ρύθµιση
που θέλετε να καταχωρήσετε και στη συνέχεια καταχωρήστε τη ρύθµιση ξανά
στον ίδιο αριθµz.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε τις ρυθµίσεις Μεταβολής Προγράµµατος και
Χειροκίνητης Μεταβολής.
• Η πραγµατική ρύθµιση δεν θα ανταποκρίνεται στις θέσεις των επιλογέων της
φωτογραφικής µηχανής. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθzνη
LCD για τη λήψη φωτογραφιών.
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)

Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε τις κύριες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής
στις προεπιλεγµένες τιµές τους.

Πλήκτρο MENU t 3 t [Αρχικοποίηση] (Initialize) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης t [Enter]
Οι ρυθµίσεις που µπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγµένες τιµές τους
είναι οι παρακάτω.
Λειτουργίες λήψης (Επαναφορά Προεπιλογών/Επαναφορά Λειτουργίας Εγγραφής)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Αντιστάθµιση έκθεσης (49)

±0.0

Λειτουργία οδήγησης (51, 154)

Λήψη µιας Φωτογραφίας

Λειτουργία φλας (47, 135)

Φλας γεµίσµατος (διαφέρει ανάλογα µε το αν
είναι ανοιχτz το ενσωµατωµένο φλας ή zχι)

Περιοχή AF (119)

Wide

Παρακολούθηση Αντικειµένου (121)

Ναι (On)

Ανίχνευση Προσώπων (127)

Ναι (On) (Καταχωρηµένα Πρzσωπα)

Κλείστρο Χαµzγελου (129)

vχι (Off)

ISO (139)

AUTO

Λειτουργία φωτοµέτρησης (132)

Πολλαπλών τµηµάτων

Αντιστάθµιση φλας (132)

±0.0

Ισορροπία λευκού (148)

AWB (Αυτzµατη ισορροπία λευκού)

Θερµοκρασία Χρώµατος / Φίλτρο
χρώµατος (150)

5500Κ, Φίλτρο χρώµατος 0

Προσωπική ισορροπία λευκού (150)

5500Κ

DRO / Auto HDR (141)

D-Range Optimizer: Auto

∆ηµιουργικz Στυλ (145)

1/ Κανονικz (Standard)

Εφέ Εικzνας (144)

vχι (Off)

Επιλογή Σκηνικού (44, 97)

Πορτρέτο

Ταινία (112)

P

Μενού λήψης φωτογραφιών (Επαναφορά Προεπιλογών/Επαναφορά Λειτουργίας
Εγγραφής)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Μέγεθος Εικzνας (53)

L:24Μ

Αναλογία ∆ιαστάσεων (172)

3:2

Ποιzτητα (172)

Υψηλή (Fine)
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Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Πανzραµα: Μέγεθος (53)

Στάνταρ

Πανzραµα: ∆ιεύθυνση (101)

∆εξιά

Πανzραµα 3D: Μέγεθος Εικzνας (53)

Στάνταρ

Πανzραµα 3D: ∆ιεύθυνση (101)

∆εξιά

Μείωση θορύβου έκθεσης µεγάλης
διάρκειας (174)

Ναι (On)

Μείωση θορύβου µεγάλου ISO (174)

Κανονική

Έλεγχος φλας (133)

Φλας ADI

Λzγος Ισχύος (134)

1/1

Φωτισµzς AF (120)

Αυτzµατο (Auto)

Χρωµατικzς Χώρος (175)

sRGB

SteadyShot (94)

Ναι (On)

Βήµα έκθεσης (63)

0.3 EV

Βήµα AF-Α (125)

AF-Α

Βήµα Προτεραιzτητας (63)

AF

AF µε το κλείστρο (63)

Ναι (On)

Μενού εγγραφής ταινιών (Επαναφορά Προεπιλογών/Επαναφορά Λειτουργίας Εγγραφής)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Φορµά Αρχείου (113)

AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p

Ρύθµιση Εγγραφής (114)

60i 17M(FH), 50i 17M(FH)

Εγγραφή Ήχου (115)

Ναι (On)

Μείωση Θορύβου Ανέµου (115)

vχι (Off)

SteadyShot (94)

Ναι (On)

Προσωπικp µενού
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Eye-Start AF (86)

vχι (Off)

Ρύθµιση FINDER/LCD (179)

Αυτzµατο

Μείωση κοκκινίσµατος µατιών (64)

Ναι (On)

Απελευθέρωση χωρίς φακz (175)

Απενεργοποίηση

Auto+ Συνεχής Λήψη (96)

Αυτzµατο

Auto+ Εξαγωγή Εικzνας (96)

Αυτzµατο
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)
Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Γραµµές Πλέγµατος (176)

vχι (Off)

Αυτzµατη Ανασκzπηση (176)

vχι (Off)

Πλήκτρο DISP (Οθzνη) (87)

Εµφάνιση vλων των Πληροφοριών/ Χωρίς
Εµφάνιση Πληροφοριών/ Στάθµη/ Ιστzγραµµα

Πλήκτρο DISP (Σκzπευτρο) (87)

Χωρίς Εµφάνιση Πληροφοριών/ Στάθµη/
Ιστzγραµµα

Στάθµη Peaking (124)

vχι (Off)

Χρώµα Peaking (124)

Λευκz

Οθzνη Live View (89)

Ρύθµιση Εφέ ON

Λειτουργία του πλήκτρου AEL (176)

AEL hold

Πλήκτρο ISO (177)

ISO

Πλήκτρο AF/MF (177)

AF/MF Control Hold

Πλήκτρο Προεπισκzπησης (177)

Προεπισκzπηση Αποτελέσµατος Λήψης

Πλήκτρο ∆ιατήρησης Εστίασης (66)

Focus Hold

Πλήκτρο Έξυπνου Τηλεφακού (124, 153)

Έξυπνος Τηλεφακzς

Ρύθµιση Επιλογέα Ελέγχου (66)

SS

F/no.

Dial exp.comp (50)

vχι (Off)

Exp.comp.set (66)

Μzνο περιβάλλον

Σειρά Bracket (66)

0t‒t+

Ταχύτητα Αυτzµατης Εστίασης (66)

Γρήγορη

Lens Comp.: Shading (180)

Αυτzµατο

Lens Comp.: Chro. Aber. (180)

Αυτzµατο

Lens Comp.: Distortion (180)

vχι (Off)

Front Curtain Shutter (177)

Ναι (On)

Μενού αναπαραγωγής (Επαναφορά Προεπιλογών)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Λειτουργία Προβολής (161)

Προβολή Φακέλων (Φωτογραφίες)

Παρουσίαση (Slideshow) - Ενδιάµεσο
διάστηµα (162)

3 δευτερzλεπτα

Παρουσίαση - Επανάληψη (162)

vχι (Off)

Καθορισµzς Εκτύπωσης - Αναγραφή
ηµεροµηνίας (198)

vχι (Off)

Ρύθµιση Έντασης Ήχου (67)

2

Οθzνη Αναπαραγωγής (162)

Αυτzµατη Περιστροφή

188

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 189

Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων

Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης (Επαναφορά Προεπιλογών)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Αριθµzς Αρχείου (181)

Σειρά

vνοµα Φακέλου (181)

Κανονική Μορφή

Μενού ρυθµίσεων (Επαναφορά Προεπιλογών)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Μενού Έναρξης (68)

Κύριο Μενού

Φωτεινzτητα LCD (178)

Αυτzµατο (Auto)

Φωτεινzτητα Εικονοσκοπίου (178)

Αυτzµατο (Auto)

Ρυθµίσεις GPS – GPS On/Off (169)
(µzνο SLTA77V)

vχι (Off)

Ρυθµίσεις GPS – GPS Αυτzµατη
∆ιzρθωση Ώρας (170) (µzνο SLT-A77V)

–

Εξοικονzµηση ενέργειας (179)

1 Λεπτz

Ανάλυση HDMI (167)

Αυτzµατο (Auto)

CTRL FOR HDMI (167)

Ναι (On)

Ρυθµίσεις Αναφzρτωσης (183)

Ναι (On)

Σύνδεση USB (191)

Αυτzµατο (Auto)

Ηχητικά σήµατα (69)

Ναι (On)

Οδηγzς Επιλογέα Θέσης Λειτουργίας (69) vχι (Off)
Λειτουργία Επίδειξης (69)

vχι (Off)

Επιβεβαίωση διαγραφής (69)

Πρώτα “Ακύρωση” (Cancel)

Ρύθµιση Ακριβείας Αυτzµατης
Εστίασης (121)

vχι (Off)

Άλλα (Επαναφορά Προεπιλογών)
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Εµφάνιση πληροφοριών εγγραφής
(Οθzνη LCD) (52)

Εµφάνιση vλων των Πληροφοριών

Εµφάνιση πληροφοριών εγγραφής
(Σκzπευτρο) (52)

Στάθµη

Οθzνη Αναπαραγωγής (159)

Οθzνη εµφάνισης µιας εικzνας (µε
πληροφορίες εγγραφής)
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Ρύθµιση της φωτογραφικής µηχανής
(Προηγµένες λειτουργίες)

Έλεγχος της έκδοσης της φωτογραφικής µηχανής
Εµφανίζει την έκδοση της φωτογραφικής µηχανής σας. Επιβεβαιώστε την
έκδοση zταν κυκλοφορήσει µια ενηµέρωση του υλικολογισµικού (firmware).

Πλήκτρο MENU t

3 t [Έκδοση] (Version)

Σηµείωση
• Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µzνο zταν η στάθµη της µπαταρίας είναι
(αποµένουν 3 ενδείξεις) ή περισσzτερες. Συστήνουµε να χρησιµοποιείτε µια επαρκώς
φορτισµένη µπαταρία, ή το Μετασχηµατιστή ACPW10AM (πωλείται χωριστά).
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Υπολογιστής (Προηγµένες λειτουργίες)
Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον
υπολογιστή
Προετοιµασία της σύνδεσης USB
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για µια σύνδεση USB zταν η
φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή ή µια συσκευή
USB µε ένα καλώδιο USB.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Σύνδεση USB] (USB Connection) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Αυτpµατη (Auto)

Εγκαθιδρύει µια σύνδεση Μαζικής Αποθήκευσης ή MTP
αυτzµατα, σύµφωνα µε τον υπολογιστή ή τις άλλες συσκευές
USB που συνδέονται. Οι υπολογιστές µε Windows 7
συνδέονται µε σύνδεση MTP και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
οι µοναδικές τους λειτουργίες.

MTP

Εγκαθιδρύει µια σύνδεση MTP µεταξύ της φωτογραφικής
µηχανής, ενzς υπολογιστή και άλλων συσκευών USB. Οι
υπολογιστές µε Windows 7 συνδέονται µε σύνδεση MTP και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µοναδικές τους λειτουργίες.
Στην περίπτωση άλλων υπολογιστών (Windows Vista/XP, MAC
OS Χ), εµφανίζεται ο οδηγzς Αυτzµατης Αναπαραγωγής και οι
φωτογραφίες στο φάκελο εγγραφής της φωτογραφικής
µηχανής εισάγονται στον υπολογιστή.

Μαζική Αποθήκευση

Εγκαθιδρύει µια σύνδεση Μαζικής Αποθήκευσης µεταξύ της
φωτογραφικής µηχανής, ενzς υπολογιστή και άλλων συσκευών
USB. Η τυπική λειτουργία σύνδεσης.

Σηµειώσεις
• vταν αυτz το στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto], µπορεί να χρειαστεί κάποιος
χρzνος για να εγκαθιδρυθεί η σύνδεση.
• Αν η Κατάσταση Συσκευής* δεν εµφανίζεται στα Windows 7, ρυθµίστε αυτz το
στοιχείο στη θέση [Auto].
* Η Κατάσταση Συσκευής είναι µια οθzνη µενού που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση
συνδεδεµένων συσκευών, zπως µια φωτογραφική µηχανή (Λειτουργία των Windows
7).

Σύνδεση στον υπολογιστή

1 Εισάγετε µια επαρκώς φορτισµένη µπαταρία στη
φωτογραφική µηχανή, ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή σε
µια πρίζα µε τον Μετασχηµατιστή AC-PW10ΑΜ (πωλείται
χωριστά).
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Υπολογιστής (Προηγµένες λειτουργίες)
Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον υπολογιστή

2 Θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή και τον
υπολογιστή.

3 Βεβαιωθείτε pτι το [Σύνδεση USB] στο

2 είναι ρυθµισµένο
στη θέση [Μαζική Αποθήκευση] (Mass Storage).

4 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στον υπολογιστή σας.
• vταν εγκαθιδρυθεί µια σύνδεση USB για
πρώτη φορά, ο υπολογιστής σας εκτελεί
αυτzµατα ένα πρzγραµµα αναγνώρισης
της φωτογραφικής µηχανής. Περιµένετε
λίγο.

1 Προς µια θύρα USB
του υπολογιστή

Καλώδιο USB
(παρέχεται)

2 Προς τον ακροδέκτη USB

Εισαγωγή εικpνων στον υπολογιστή (Windows)
Το “PMB” σας επιτρέπει να εισάγετε εύκολα εικzνες.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες του “PMB”, δείτε τη “Βοήθεια
PMB”.

Εισαγωγή εικpνων στον υπολογιστή χωρίς τη χρήση του “PMB"
vταν εµφανιστεί ο οδηγzς Αυτzµατης Αναπαραγωγής µετά την
πραγµατοποίηση της σύνδεσης USB µεταξύ της φωτογραφικής µηχανής και
του υπολογιστή, κάντε κλικ στο [Άνοιγµα φακέλου για προβολή αρχείων] t
[OK] t [DCIM] ή [MR_ROOT] t αντιγραφή των επιθυµητών εικzνων στον
υπολογιστή.
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Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον υπολογιστή

lνοµα αρχείου
Φάκελος

Τύπος αρχείου

lνοµα αρχείου

Φάκελος DCIM

Αρχείο JPEG

DSC0ssss.JPG

Αρχείο JPEG (Adobe RGB)

_DSCssss.JPG

Αρχείο RAW

DSC0ssss.ARW

Αρχείο RAW (Adobe RGB)

_DSCssss.ARW

Αρχείο MP4 (1440 x 1080 12Μ)

MAH0ssss.MP4

Αρχείο MP4 (VGA 3Μ)

MAQ0ssss.MP4

Φάκελος MP_ROOT

• Το ssss (αριθµzς αρχείου) αντιπροσωπεύει έναν αριθµz µεταξύ 0001 και
9999.
• vταν το [Ποιzτητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW & JPEG], το αριθµητικz τµήµα
του ονzµατος ενzς αρχείου RAW και του αντίστοιχου αρχείου JPEG είναι
ίδιο.
Σηµειώσεις
• Για χειρισµούς zπως εισαγωγή ταινιών AVCHD στον υπολογιστή, χρησιµοποιείστε το
“PMB”.
• Χρησιµοποιείστε το “PMB” για να εισάγετε ταινίες µε πληροφορίες θέσης GPS σε
έναν υπολογιστή (µzνο SLT-A77V).
• vταν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή, αν χειριστείτε
ταινίες σε φορµά AVCHD ή φακέλους απz τον συνδεδεµένο υπολογιστή, οι εικzνες
µπορεί να καταστραφούν ή να µην µπορούν να αναπαραχθούν. Μη διαγράφετε ή
αντιγράφετε ταινίες σε φορµά AVCHD που περιέχονται στην κάρτα µνήµης απz τον
υπολογιστή. Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών µέσω του
υπολογιστή.

Εισαγωγή εικpνων στον υπολογιστή (Macintosh)

1 Συνδέστε πρώτα τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή
Macintosh. Κάντε διπλp κλικ στο νέο εικονίδιο που
εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας t στο φάκελο που
είναι αποθηκευµένες οι εικpνες που θέλετε να εισάγετε.

2 Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία εικpνας στο εικονίδιο
του σκληρού δίσκου.
Τα αρχεία εικzνας αντιγράφονται στο σκληρz δίσκο.
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Υπολογιστής (Προηγµένες λειτουργίες)
Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον υπολογιστή

3 Κάντε διπλp κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου t στο
επιθυµητp αρχείο εικpνας στο φάκελο που περιέχει τις
αντιγραµµένες εικpνες.
Η εικzνα εµφανίζεται.
Σηµείωση
• Χρησιµοποιείστε το “iMovie” που περιέχεται στους υπολογιστές Macintosh για να
εισάγετε ή να χειριστείτε ταινίες σε φορµά AVCHD.

Τερµατισµpς της σύνδεσης USB
Εκτελέστε τα βήµατα 1 ως 3 παρακάτω πριν:
• Αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
• Αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης.
• Θέσετε τη φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας.

1 Κάντε διπλp κλικ στο εικονίδιο

Windows Vista

αποσύνδεσης στη γραµµή
ειδοποιήσεων.
Windows XP

Εικονίδιο
αποσύνδεσης

2 Κάντε κλικ στο

(Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης USB) t

[Stop].

3 Επιβεβαιώστε τη συσκευή στο παράθυρο επιβεβαίωσης και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].
Σηµείωση
• Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο της κάρτας µνήµης ή το εικονίδιο οδηγού
δίσκων στο εικονίδιο “Trash” zταν χρησιµοποιείτε έναν υπολογιστή Macintosh και η
φωτογραφική µηχανή αποσυνδέεται απz τον υπολογιστή.

194

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 195

∆ηµιουργία ενpς δίσκου µε ταινίες
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε ταινίες σε φορµά AVCHD που έχουν
εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] στο
[Ρυθµίσεις Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται απz το “PMB” για να
δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει
µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα
δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας (σελίδα 75).
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] or
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής] (Record Settings)
µετατρέπονται απz το “PMB” για να δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η
µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικz διάστηµα. Επίσης, δεν
µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποιzτητα εικzνας. Αν
θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποιzτητα εικzνας, θα πρέπει να
αποθηκεύσετε τις ταινίες σας σε ένα δίσκο Blu-ray (σελίδα 196).

∆ηµιουργία ενpς δίσκου σε φορµά AVCHD
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο ποιzτητας εικzνας υψηλής ευκρίνειας
(HD) σε φορµά AVCHD απz ταινίες AVCHD View που έχουν εισαχθεί σε έναν
υπολογιστή χρησιµοποιώντας το παρεχzµενο λογισµικz “PMB”.

1 Επιλέξτε τις ταινίες AVCHD View που θέλετε να γράψετε µε
το “PMB”.

2 Κάντε κλικ στο

(∆ηµιουργία ∆ίσκων) για να επιλέξετε το
[∆ηµιουργία ∆ίσκων σε Φορµά AVCHD (HD)] (Create AVCHD
Format Discs (HD)).
Εµφανίζεται η οθzνη που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενzς δίσκου.
• Για λεπτοµέρειες, δείτε τη “Βοήθεια PMB”.

Σηµειώσεις
• Εγκαταστήστε πρώτα το “PMB”.
• Σε ένα δίσκο µε φορµά AVCHD δεν µπορούν να εγγραφούν φωτογραφίες ή αρχεία
ταινίας MP4.
• Ενδέχεται να χρειαστεί µεγάλο χρονικz διάστηµα για τη δηµιουργία ενzς δίσκου.

Αναπαραγωγή ενpς δίσκου σε φορµά AVCHD σε έναν υπολογιστή
Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους σε φορµά AVCHD χρησιµοποιώντας το
“Player for AVCHD” που εγκαθίσταται µαζί µε το “PMB”.
Για να ξεκινήσετε το λογισµικz, κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [vλα τα
Προγράµµατα] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
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Υπολογιστής (Προηγµένες λειτουργίες)
∆ηµιουργία ενpς δίσκου µε ταινίες

Για λεπτοµερείς οδηγίες, δείτε τη Βοήθεια του “Player for AVCHD”.
Σηµείωση
• Οι ταινίες ενδέχεται να µην αναπαράγονται οµαλά, ανάλογα µε το περιβάλλον του
υπολογιστή.

∆ηµιουργία ενpς δίσκου Blu-ray
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο Blu-ray µε ταινίες AVCHD View που
έχετε προηγουµένως εισάγει σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής σας θα
πρέπει να υποστηρίζει τη δηµιουργία δίσκων Blu-ray.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δίσκους BD-R (µη επανεγγράψιµους) και BDRE (επανεγγράψιµους) για τη δηµιουργία δίσκων Blu-ray. ∆εν µπορείτε να
προσθέσετε περιεχzµενο σε κανένα απz τα δύο είδη δίσκων απz τη στιγµή
που θα δηµιουργηθεί ο δίσκος.
Κάντε κλικ στο [BD Add-on Software] στην οθzνη εγκατάστασης του “PMB”
και εγκαταστήστε αυτz το plug-in σύµφωνα µε τις οδηγίες στην οθzνη.
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ∆ιαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του [BD
Add-on Software].
Για λεπτοµέρειες δείτε τη “Βοήθεια PMB”.

∆ηµιουργία ενpς δίσκου µε ποιpτητα εικpνας κανονικής
ευκρίνειας (STD)
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο ποιzτητας εικzνας κανονικής
ευκρίνειας (STD) απz ταινίες AVCHD View που έχουν εισαχθεί σε έναν
υπολογιστή χρησιµοποιώντας το παρεχzµενο λογισµικz “PMB”.

1 Επιλέξτε τις ταινίες AVCHD View που θέλετε να γράψετε µε
το “PMB”.

2 Κάντε κλικ στο

(∆ηµιουργία ∆ίσκων) για να επιλέξετε το
[∆ηµιουργία ∆ίσκων σε Φορµά DVD-Video (STD)] (Create DVDVideo Format Discs (STD)).
Εµφανίζεται η οθzνη που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενzς δίσκου.
• Για λεπτοµέρειες, δείτε τη “Βοήθεια PMB”.

Σηµειώσεις
• Εγκαταστήστε πρώτα το “PMB”.
• ∆εν µπορούν να εγγραφούν αρχεία ταινίας MP4 σε ένα δίσκο.
• Ενδέχεται να χρειαστεί µεγαλύτερο χρονικz διάστηµα για τη δηµιουργία ενzς δίσκου
επειδή οι ταινίες AVCHD View µετατρέπονται σε ταινίες ποιzτητας εικzνας κανονικής
ευκρίνειας (STD).
• vταν δηµιουργείτε ένα δίσκο DVD-Video (STD) για πρώτη φορά, χρειάζεται σύνδεση
στο ∆ιαδίκτυο.
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∆ηµιουργία ενpς δίσκου µε ταινίες

∆ίσκοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε το “PMB"
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δίσκους 12 cm των παρακάτω τύπων µε το
“PMB”. Για τους δίσκους Blu-ray, δείτε στη σελίδα 196.
Τύπος δίσκου

Χαρακτηριστικά

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL

Μη επανεγγράψιµος

DVD-RW/DVD+RW

Επανεγγράψιµος

• Φροντίστε το PlayStation®3 σας να διαθέτει πάντα την τελευταία έκδοση
λογισµικού συστήµατος για το PlayStation®3.
• Το PlayStation®3 ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο σε µερικές
χώρες/περιοχές.
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Εκτύπωση (Προηγµένες λειτουργίες)
Καθορισµpς DPOF
Χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή, µπορείτε να καθορίσετε τις
εικzνες που θέλετε να εκτυπωθούν πριν εκτυπώσετε τις εικzνες σε ένα
κατάστηµα, ή µε τον εκτυπωτή σας. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
Η ρύθµιση DPOF παραµένει στις εικzνες µετά την εκτύπωση. Συστήνεται να
αφαιρείτε την ένδειξη DPOF απz τις εικzνες µετά την εκτύπωση.

1 Πλήκτρο MENU t

1 t [Καθορισµpς Εκτύπωσης] t
[Ρύθµιση DPOF] t [Πολλαπλές Εικpνες]

2 Επιλέξτε την εικpνα µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα.
3 Εισάγετε την ένδειξη

πιέζοντας το κέντρο του πολλαπλού

επιλογέα.
• Για να ακυρώσετε τον καθορισµz του DPOF, επιλέξτε ξανά την εικzνα και
πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.

4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να καθορίσετε DPOF για αρχεία δεδοµένων RAW.
• Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθµz αντιτύπων.

Προσθήκη Ηµεροµηνίας
Μπορείτε να εισάγετε ηµεροµηνίες στις εικzνες zταν τις εκτυπώνετε. Η θέση
της ηµεροµηνίας (µέσα ή έξω απz την εικzνα, µέγεθος χαρακτήρων, κλπ.)
εξαρτάται απz τον εκτυπωτή σας.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Καθορισµpς Εκτύπωσης] t
[Εκτύπωση ηµεροµηνίας] t [On]
Σηµείωση
• Η λειτουργία αυτή µπορεί να µην παρέχεται, ανάλογα µε τον εκτυπωτή.
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Καθαρισµpς της φωτογραφικής µηχανής και ενpς
φακού
Καθαρισµpς της φωτογραφικής µηχανής
• Μην αγγίζετε το εσωτερικz της φωτογραφικής µηχανής, zπως τις επαφές
του φακού ή το κάτοπτρο. Επειδή η σκzνη στο κάτοπτρο ή γύρω απz το
κάτοπτρο µπορεί να επηρεάσει το σύστηµα αυτzµατης εστίασης,
αποµακρύνετε τη σκzνη φυσώντας µε ένα βουρτσάκι* που διατίθεται στο
εµπzριο. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθαρισµz του αισθητήρα
εικzνας, δείτε στην επzµενη σελίδα.
* Μη χρησιµοποιήσετε σπρέι αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Καθαρίστε την επιφάνεια της φωτογραφικής µηχανής µε ένα απαλz, ελαφρά
υγρz ύφασµα και σκουπίστε την µε ένα στεγνz ύφασµα. Μην χρησιµοποιείτε
τα παρακάτω υλικά, διzτι ενδέχεται να καταστρέψουν το φινίρισµα, ή το
περίβληµα της συσκευής.
– Χηµικά προϊzντα zπως διαλυτικά, βενζίνη, οινzπνευµα, πανάκια
καθαρισµού, ή εντοµοκτzνα, αντηλιακά και εντοµοαπωθητικά.
– Μην αγγίζετε τη φωτογραφική µηχανή zταν στα χέρια σας υπάρχουν τα
παραπάνω.
– Αποφύγετε την επαφή της φωτογραφικής µηχανής µε λάστιχο ή βινίλιο για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Καθαρισµpς του φακού
• Μη χρησιµοποιείτε διάλυµα καθαρισµού που περιέχει οργανικούς διαλύτες,
zπως διαλυτικz χρωµάτων ή βενζίνη.
• vταν καθαρίζετε την επιφάνεια του φακού, αφαιρέστε τη σκzνη
χρησιµοποιώντας ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα. Στην περίπτωση που η
σκzνη έχει κολλήσει στην επιφάνεια, σκουπίστε την µε ένα απαλz ύφασµα ή
χαρτί ελαφρά εµποτισµένο µε διάλυµα καθαρισµού φακών. Σκουπίστε
σπειροειδώς απz το κέντρο προς τα έξω. Μην ψεκάζετε διάλυµα καθαρισµού
φακών απ' ευθείας επάνω στην επιφάνεια του φακού.
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Καθαρισµpς του αισθητήρα εικpνας
Εάν εισχωρήσουν στη φωτογραφική µηχανή σκzνη ή σκουπιδάκια και
προσκολληθούν στον αισθητήρα εικzνας (της διάταξης που λειτουργεί ως
φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην εικzνα, ανάλογα µε το περιβάλλον
λήψης. Εάν υπάρχει σκzνη πάνω στον αισθητήρα εικzνας, καθαρίστε τον
αισθητήρα εικzνας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
Σηµειώσεις
• Ο καθαρισµzς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µzνο zταν η στάθµη της µπαταρίας είναι
50% ή περισσzτερο.
• Η φωτογραφική µηχανή εκπέµπει ένα ηχητικz σήµα αν η στάθµη της µπαταρίας
µειωθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού. Σταµατήστε αµέσως τον καθαρισµz και
θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας. Συστήνεται η χρήση ενzς
Μετασχηµατιστή Εναλλασσzµενου Ρεύµατος AC-PW10ΑΜ (πωλείται χωριστά).
• Ο καθαρισµzς πρέπει να πραγµατοποιηθεί γρήγορα.
• Μη χρησιµοποιήσετε ένα σπρέι αέρα, διzτι µπορεί να διασκορπίσει σταγονίδια νερού
στο εσωτερικz της φωτογραφικής µηχανής.

Καθαρισµpς του αισθητήρα εικpνας αυτpµατα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία καθαρισµού της φωτογραφικής µηχανής

1 Βεβαιωθείτε pτι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη (σελίδα
28).

2 Πιέστε το πλήκτρο MENU και
στη συνέχεια επιλέξτε το 2 µε
τα b/B του πολλαπλού επιλογέα.

3 Επιλέξτε το [Λειτουργία
καθαρισµού] (Cleaning Mode) µε
τα v/V και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
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4 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και πιέστε το κέντρο του
πολλαπλού επιλογέα.
Ο αισθητήρας εικzνας δονείται για ένα µικρz χρονικz διάστηµα και η σκzνη
αποµακρύνεται απz τον αισθητήρα εικzνας.

5 Θέστε εκτpς λειτουργίας τη φωτογραφική µηχανή.
Καθαρισµpς του αισθητήρα εικpνας µε ένα βουρτσάκι που
φυσάει αέρα
Αν χρειάζεται και άλλος καθαρισµzς µετά τη χρήση της λειτουργίας
καθαρισµού, καθαρίστε τον αισθητήρα εικzνας µε ένα βουρτσάκι καθαρισµού
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1 Εκτελέστε τη µέθοδο καθαρισµού που περιγράφεται στα
βήµατα 1 ως 4 του “Καθαρισµpς του αισθητήρα εικpνας
αυτpµατα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία καθαρισµού της
φωτογραφικής µηχανής”.

2 Αφαιρέστε το φακp (σελίδα 31).
3 Πιέστε το σήµα V που υπάρχει
επάνω στο µοχλp κλειδώµατος
του κατpπτρου για να σηκωθεί
προς τα πάνω.
• Προσέξτε να µην αγγίξετε
την επιφάνεια του κατzπτρου.
Μοχλzς κλειδώµατος
κατzπτρου
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Καθαρισµpς του αισθητήρα εικpνας

4 Χρησιµοποιήστε το βουρτσάκι
που φυσάει αέρα για να καθαρίσετε
την επιφάνεια του αισθητήρα
εικpνας και τη γύρω περιοχή.
• Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικzνας µε
την άκρη της βούρτσας και µην
τοποθετείτε το άκρο της βούρτσας που
φυσάει αέρα πιο µέσα στην κοιλzτητα
απz zτι το σηµείο στερέωσης του φακού.
• Κρατήστε το µπροστινz µέρος της
φωτογραφικής µηχανής προς τα κάτω
για να αποφύγετε να κατακαθίσει ξανά η
σκzνη µέσα στη φωτογραφική µηχανή.
Ολοκληρώστε γρήγορα τον καθαρισµz.
• Καθαρίστε επίσης και το πίσω µέρος του
κατzπτρου µε το βουρτσάκι.

5 lταν ολοκληρωθεί ο καθαρισµpς,
κατεβάστε το κάτοπτρο µε το
δάχτυλp σας µέχρι να κάνει κλικ.
• Κατεβάστε το πλαίσιο του κατzπτρου
προς τα κάτω µε ένα δάχτυλο. Προσέξτε
να µην αγγίξετε την επιφάνεια του
κατzπτρου.
• Ωθήστε το κάτοπτρο προς τα κάτω µέχρι
να κλειδώσει στη θέση του.

6 Προσαρµpστε το φακp και θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτpς λειτουργίας.
• Βεβαιωθείτε zτι το κάτοπτρο έχει κλειδώσει καλά zταν προσαρµzζετε το
φακz.
Σηµειώσεις
• vταν ολοκληρωθεί ο καθαρισµzς, βεβαιωθείτε zτι το κάτοπτρο έχει κλειδώσει καλά
στη θέση του zταν προσαρµzζετε το φακz. ∆ιαφορετικά, ο φακzς µπορεί να γδαρθεί
και να δηµιουργηθούν άλλα προβλήµατα. Επίσης, αν το κάτοπτρο δεν κλειδώσει καλά,
η αυτzµατη εστίαση δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια της λήψης.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη zταν το κάτοπτρο είναι σηκωµένο.
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Επίλυση Προβληµάτων
Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρzβληµα µε τη φωτογραφική µηχανή σας,
δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις. Ανατρέξτε στις σελίδες 203 έως 211.
Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικz εξουσιοδοτηµένο σέρβις
της Sony.
1

Ελέγξτε τα παρακάτω.

2

Αφαιρέστε τη µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά µετά απz περίπου
ένα λεπτz και θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.

3

Πραγµατοποιήστε επαναφορά των ρυθµίσεων (σελίδα 186).

4

Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικz εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.

Μπαταρία και Τροφοδοσία
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε τη µπαταρία.
• Κατά την τοποθέτηση της µπαταρίας, χρησιµοποιείστε την άκρη της
µπαταρίας για να πιέσετε τον µοχλz κλειδώµατος (σελίδα 27).
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µzνο µια µπαταρία NP-FM500H.
Βεβαιωθείτε zτι η µπαταρία είναι NP-FM500H.

Η ένδειξη εναποµένουσας διάρκειας της µπαταρίας δεν είναι σωστή, ή
ενώ εµφανίζεται επαρκής εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας, η
συσκευή τίθεται γρήγορα εκτpς λειτουργίας. ∆εν µπορείτε να θέσετε
σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
• Χρησιµοποιήσατε τη φωτογραφική µηχανή σε εξαιρετικά θερµz ή ψυχρz
µέρος (σελίδα 214).
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία
(σελίδα 25).
• Η µπαταρία έχει εξαντλήσει το zριο ζωής της (σελίδα 225).
Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια καινούργια.
• Τοποθετήστε σωστά την µπαταρία (σελίδα 27).

Η φωτογραφική µηχανή τίθεται ξαφνικά εκτpς λειτουργίας.
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή για κάποιο χρονικz
διάστηµα ενώ αυτή είναι σε λειτουργία, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε
λειτουργία εξοικονzµησης ενέργειας και σχεδzν κλείνει. Για να
ακυρώσετε τη λειτουργία εξοικονzµησης ενέργειας, χειριστείτε τη
φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
(σελίδα 179).
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Επίλυση Προβληµάτων

Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φpρτισης της
µπαταρίας.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µzνο µια µπαταρία NP-FM500H.
Βεβαιωθείτε zτι η µπαταρία είναι NP-FM500H.
• Αν φορτίσετε µια µπαταρία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο
χρονικz διάστηµα, η λυχνία CHARGE ενδέχεται να αναβοσβήνει.
• Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει µε δύο τρzπους, γρήγορα (περίπου ανά
0,15 δευτερzλεπτα) και αργά (περίπου ανά 1,5 δευτερzλεπτο). Αν
αναβοσβήνει γρήγορα, αφαιρέστε τη µπαταρία και τοποθετήστε την ξανά
σταθερά. Αν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει ξανά, ενδέχεται να υπάρχει
κάποιο πρzβληµα µε τη µπαταρία. Το αργz αναβzσβηµα υποδεικνύει zτι η
φzρτιση διακzπηκε διzτι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι εκτzς
των κατάλληλων ορίων για φzρτιση της µπαταρίας. Η φzρτιση θα
συνεχιστεί και η λυχνία CHARGE θα φωτιστεί zταν η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος θα επανέλθει στα κατάλληλα zρια.
Φορτίστε τη µπαταρία σε κατάλληλη θερµοκρασία περιβάλλοντος, µεταξύ
10 και 30°C.

Λήψη Φωτογραφιών
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην οθpνη LCD στη λειτουργία σκοπεύτρου
pταν η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία.
• Αν δε χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή για ένα δεδοµένο χρονικz
διάστηµα, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε λειτουργία εξοικονzµησης
ενέργειας και σχεδzν κλείνει. Για να ακυρώσετε την εξοικονzµηση
ενέργειας, χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε το
κλείστρο µέχρι τη µέση (σελίδα 179).

Η εικpνα στο σκpπευτρο δεν είναι καθαρή.
• Πραγµατοποιήστε την κατάλληλη ρύθµιση της κλίµακας διοπτρίας
χρησιµοποιώντας τον ρυθµιστή της διοπτρίας (σελίδα 35).

∆εν εµφανίζεται εικpνα στο σκpπευτρο.
• Το [FINDER/LCD Setting] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Manual]. Πιέστε το
πλήκτρο FINDER/LCD (σελίδα 179).
• Πλησιάστε λίγο περισσzτερο το µάτι σας στο σκzπευτρο.
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Το κλείστρο δεν απελευθερώνεται.
• Χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης µε διακzπτη προστασίας εγγραφής και
ο διακzπτης είναι στη θέση LOCK. Τοποθετήστε το διακzπτη στη θέση
που επιτρέπει την εγγραφή.
• Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στην κάρτα µνήµης.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη εικzνων zσο φορτίζει το
ενσωµατωµένο φλας (σελίδα 47, 135).
• Στη λειτουργία αυτzµατης εστίασης, το κλείστρο δεν µπορεί να
απελευθερωθεί zταν το θέµα δεν είναι εστιασµένο.
• Ο φακzς δεν έχει προσαρµοστεί σωστά. Προσαρµzστε σωστά το φακz
(σελίδα 30).
• vταν η φωτογραφική µηχανή είναι προσαρτηµένη σε µια άλλη συσκευή,
zπως ένα αστρονοµικz τηλεσκzπιο, κλπ., ρυθµίστε το [Release w/o Lens]
σε [Enable] (σελίδα 175).
• Προσπαθείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη ενzς θέµατος που ενδέχεται να
απαιτεί ειδική εστίαση (σελίδα 118). Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδες 119, 123).

Η εγγραφή διαρκεί για µεγάλο χρονικp διάστηµα.
• Είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία µείωσης θορύβου (σελίδα 174). ∆εν
πρzκειται για βλάβη.
• Πραγµατοποιείτε λήψη στη λειτουργία RAW (σελίδα 172). Επειδή τα
αρχεία δεδοµένων RAW είναι µεγάλα, η λήψη µε τη λειτουργία RAW
µπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικz διάστηµα.
• Η λειτουργία Auto HDR επεξεργάζεται την εικzνα (σελίδα 141).

Έχει τραβηχτεί η ίδια εικpνα πολλές φορές.
• Η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη σε [Continuous Shooting] ή
[Bracket: Cont.]. Ρυθµίστε τη σε [Single Shooting] (σελίδα 51, 154).
• Η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Continuous Advance Priority
AE (σελίδα 46, 101).
• Η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO+ και το [Auto+ Image
Extract.] είναι ρυθµισµένο σε [Off] (σελίδα 96).

Η εικpνα δεν είναι εστιασµένη.
• Το θέµα είναι πολύ κοντά. Ελέγξτε την ελάχιστη εστιακή απzσταση του
φακού.
• Εστιάζετε µε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Τοποθετήστε το διακzπτη λειτουργίας εστίασης σε µια άλλη θέση εκτzς απz MF (σελίδα 116).
• vταν ο φακzς διαθέτει διακzπτη λειτουργίας εστίασης, ρυθµίστε τον στη
θέση AF.
• Το φως του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές.

Το Eye-Start AF δε λειτουργεί.
• Ρυθµίστε το [Eye-Start AF] στη θέση [On] (σελίδα 86).
• Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση.
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Το φλας δε λειτουργεί.
• Η λειτουργία του φλας είναι ρυθµισµένη σε [Αυτzµατο φλας]. Εάν θέλετε
να είστε βέβαιοι zτι το φλας θα τεθεί σε λειτουργία σε κάθε περίπτωση,
ρυθµίστε τη λειτουργία του φλας σε [Φλας γεµίσµατος] (σελίδα 47, 135).

Το φλας χρειάζεται πολλή ώρα για να φορτίσει.
• Το φλας έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές σε µικρz χρονικz διάστηµα.
vταν το φλας έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές, η διαδικασία φzρτισης
µπορεί να διαρκέσει περισσzτερο απz το συνηθισµένο για να αποφευχθεί
η υπερθέρµανση της φωτογραφικής µηχανής.

Μια εικpνα που τραβήχτηκε µε το φλας είναι πολύ σκοτεινή.
• Εάν το θέµα είναι έξω απz την εµβέλεια του φλας (την απzσταση που
µπορεί να φτάσει το φλας), η εικzνα θα είναι σκοτεινή διzτι το φως του
φλας δεν φτάνει στο θέµα. Εάν αλλαχτεί το ISO, η εµβέλεια του φλας
αλλάζει και αυτή µαζί του. Ελέγξτε την εµβέλεια του φλας στα “Τεχνικά
Χαρακτηριστικά”.

Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν καταγράφονται σωστά.
• Ρυθµίστε σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα (σελίδα 33).
• Η περιοχή που έχει επιλεγεί µε το [Area Setting] είναι διαφορετική απz
την πραγµατική περιοχή. Ρυθµίστε ξανά το [Area Setting] (σελίδα 33).

Η τιµή του διαφράγµατος και/ή της ταχύτητας κλείστρου
αναβοσβήνουν pταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσµένο το κλείστρο
µέχρι τη µέση.
• Επειδή το θέµα είναι πολύ φωτεινz ή πολύ σκοτεινz, είναι έξω απz τα
διαθέσιµα zρια της φωτογραφικής µηχανής. Πραγµατοποιήστε ξανά τη
ρύθµιση.

Η εικpνα είναι ασπριδερή (Flare).
Στην εικpνα εµφανίζεται υπερβολικp φως (Ghosting).
• Η εικzνα έχει τραβηχτεί κάτω απz µια ισχυρή πηγή φωτzς και έχει
εισέλθει υπερβολικz φως στο φακz. Προσαρµzστε µια καλύπτρα φακού.

Οι γωνίες της εικpνας είναι πολύ σκοτεινές.
• Εάν χρησιµοποιείτε κάποιο φίλτρο ή καλύπτρα, αφαιρέστε το και
δοκιµάστε ξανά. Ανάλογα µε το πάχος του φίλτρου και λzγω λανθασµένης
τοποθέτησης της καλύπτρας, το φίλτρο ή η καλύπτρα µπορεί να
εµφανίζεται εν µέρει στην εικzνα. Οι οπτικές ιδιzτητες µερικών φίλτρων
µπορεί να κάνουν την περιφέρεια της εικzνας να φαίνεται πολύ σκοτεινή
(ανεπαρκές φως). Μπορείτε να αντισταθµίσετε αυτz το φαινzµενο µε το
[Lens Comp.: Shading] (σελίδα 180).
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Τα µάτια του προσώπου που φωτογραφίζεται βγαίνουν κpκκινα.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιορισµού του κοκκινίσµατος των µατιών
(σελίδα 64).
• Πλησιάστε στο πρzσωπο και τραβήξτε το µέσα στην εµβέλεια του φλας,
χρησιµοποιώντας το φλας. Ελέγξτε την εµβέλεια του φλας στα “Τεχνικά
Χαρακτηριστικά”.

Στην οθpνη εµφανίζονται και παραµένουν κάποιες κουκκίδες.
• ∆εν πρzκειται για βλάβη. Οι κουκκίδες αυτές δεν καταγράφονται (σελίδα
15).

Η εικpνα είναι θολή.
• Η εικzνα έχει τραβηχτεί σε σκοτεινz χώρο χωρίς φλας, µε αποτέλεσµα
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής. Συστήνεται η χρήση ενzς τριπzδου
ή του φλας (σελίδα 47, 95, 135).

Η κλίµακα EV Y αναβοσβήνει στην οθpνη LCD ή στο σκpπευτρο.
• Το θέµα είναι πολύ φωτεινz ή πολύ σκοτεινz για το εύρος φωτοµέτρησης
της φωτογραφικής µηχανής.

Προβολή εικpνων
Η κάµερά σας δεν µπορεί να αναπαράγει εικpνες.
• Αλλάξατε το zνοµα φακέλου/αρχείου σε έναν υπολογιστή (σελίδα 191).
• vταν φορτώνετε µια εικzνα που έχει υποστεί επεξεργασία
χρησιµοποιώντας λογισµικz στον υπολογιστή σας ή έχει ληφθεί απz µια
άλλη φωτογραφική µηχανή, ενδέχεται να µην µπορείτε να αναπαράγετε
την εικzνα.
• Χρησιµοποιείστε το “PMB” για να αναπαράγετε τις εικzνες που είναι
αποθηκευµένες σε ένα PC µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία USB. Τερµατίστε την
επικοινωνία USB (σελίδα 194).

∆ιαγραφή εικpνων
Η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να διαγράψει µια εικpνα.
• Ακυρώστε την προστασία εικzνας (σελίδα 164).

∆ιαγράψατε µια εικpνα κατά λάθος.
• Απz τη στιγµή που θα διαγράψετε ένα αρχείο, δεν µπορείτε να το
επαναφέρετε. Συστήνουµε να προστατεύετε τις εικzνες που δε θέλετε να
διαγράψετε (σελίδα 164).

207

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 208

Επίλυση Προβληµάτων / Άλλα (Προηγµένες λειτουργίες)
Επίλυση Προβληµάτων

GPS (µpνο SLT-A77V)
Η φωτογραφική µηχανή δεν λαµβάνει σήµα GPS.
• Ρυθµίστε το [GPS On/Off] στη θέση [On] (σελίδα 169).
• Η φωτογραφική µηχανή σας ενδέχεται να µην µπορεί να λάβει
ραδιοσήµατα απz τους δορυφzρους GPS λzγω εµποδίων.
• Για να πραγµατοποιηθεί σωστά τριγωνισµzς της θέσης σας, φέρτε τη
φωτογραφική µηχανή σας σε ένα ανοιχτz µέρος και θέστε τη ξανά σε
λειτουργία.

Σηµαντικp σφάλµα στην πληροφορία τοποθεσίας.
• Το περιθώριο σφάλµατος µπορεί να είναι αρκετές εκατοντάδες µέτρα,
ανάλογα µε τα γύρω κτήρια, το ασθενές σήµα GPS, κλπ.

Χρειάζεται χρpνος για τον τριγωνισµp, µολονpτι έχουν ληφθεί
δεδοµένα υποβοήθησης GPS.
• Το [Date/Time Setup] δεν έχει ρυθµιστεί, ή η ώρα έχει αλλάξει πολύ.
Ρυθµίστε σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα (σελίδα 33).
• Η χρονική διάρκεια ισχύος των δεδοµένων υποβοήθησης έχει λήξει.
Ενηµερώστε τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS (σελίδα 170).
• Επειδή οι θέσεις των δορυφzρων GPS αλλάζουν συνεχώς, µπορεί να
χρειαστεί µεγαλύτερο χρονικz διάστηµα για να εντοπιστεί η θέση, ή ο
δέκτης να µην µπορεί να εντοπίσει καθzλου τη θέση, ανάλογα µε τη θέση
και το χρzνο που χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή.
• Το “GPS” είναι ένα σύστηµα προσδιορισµού της γεωγραφικής θέσης µε
τριγωνισµz ραδιοσηµάτων απz δορυφzρους GPS. Αποφύγετε τη χρήση της
φωτογραφικής µηχανής σε σηµεία που τα ραδιοκύµατα παρεµποδίζονται ή
ανακλώνται, zπως ένα σκιερz µέρος περιστοιχισµένο απz κτήρια ή δέντρα,
κλπ. Χρησιµοποιείστε τη φωτογραφική µηχανή σε ανοιχτz χώρο.

Οι πληροφορίες θέσεις δεν έχουν εγγραφεί.
• Χρησιµοποιείστε το “PMB” για να εισάγετε τις ταινίες µε πληροφορίες
θέσης GPS στον υπολογιστή σας.

Υπολογιστές
∆εν γνωρίζετε εάν το λειτουργικp σύστηµα (OS) του υπολογιστή σας
είναι συµβατp µε τη φωτογραφική µηχανή.
• Ελέγξτε το “Χρήση µε τον υπολογιστή σας” (σελίδα 71).

Ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική µηχανή.
• Βεβαιωθείτε zτι η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία.
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• vταν η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή, τοποθετείστε µια φορτισµένη
µπαταρία (σελίδα 25), ή χρησιµοποιήστε τον Μετασχηµατιστή AC (δεν
παρέχεται).
• Χρησιµοποιήστε το παρεχzµενο καλώδιο USB (σελίδα 191).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά σταθερά.
• Αποσυνδέστε zλες τις συσκευές εκτzς απz το πληκτρολzγιο, το ποντίκι
και τη φωτογραφική µηχανή απz τις θύρες USB του υπολογιστή σας.
• Συνδέστε απ’ ευθείας τη φωτογραφική µηχανή και τον υπολογιστή σας
χωρίς να χρησιµοποιείτε USB hub ή άλλη συσκευή (σελίδα 191).

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή εικpνων.
• Συνδέστε σωστά τη φωτογραφική µηχανή και τον υπολογιστή σας (σελίδα
191).
• Ακολουθήστε τη διαδικασία αντιγραφής που προτείνει το λειτουργικz σας
σύστηµα (σελίδα 192).
• Ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή των εικzνων
σε έναν υπολογιστή zταν χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης η οποία έχει
διαµορφωθεί σε έναν υπολογιστή. Πραγµατοποιήστε λήψη
χρησιµοποιώντας µια κάρτα µνήµης η οποία έχει διαµορφωθεί µε τη
φωτογραφική µηχανή (σελίδα 181).

∆εν µπορεί να γίνει αναπαραγωγή εικpνων στον υπολογιστή σας.
• Εάν χρησιµοποιείτε το “PMB”, ανατρέξτε στη “Βοήθεια PMB”.
• Συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του λογισµικού ή του υπολογιστή σας.

Μετά την πραγµατοποίηση σύνδεσης USB, δεν ξεκινάει αυτpµατα το
“PMB”.
• Πραγµατοποιήστε τη σύνδεση USB zταν ο υπολογιστής είναι σε
λειτουργία (σελίδα 191).

Κάρτα µνήµης
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε µια κάρτα µνήµης.
• Η διεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας µνήµης είναι λανθασµένη.
Τοποθετήστε τη απz τη σωστή πλευρά (σελίδα 27).

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή σε µια κάρτα µνήµης.
• Η κάρτα µνήµης δεν έχει ελεύθερο χώρο. ∆ιαγράψτε τις περιττές εικzνες
(σελίδα 40, 165).
• Προσπαθήσατε να τοποθετήσετε µια κάρτα µνήµης που δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί (σελίδα 29, 222).

∆ιαµορφώσατε την κάρτα µνήµης κατά λάθος.
• vλα τα δεδοµένα στην κάρτα µνήµης έχουν διαγραφεί απz τη
διαµzρφωση και δεν µπορούν να ανακτηθούν.
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Εκτύπωση
∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε εικpνες.
• ∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία δεδοµένων RAW. Για να εκτυπώσετε
εικzνες RAW, µετατρέψτε τις πρώτα σε εικzνες JPEG χρησιµοποιώντας
το “Image Data Converter” που περιέχεται στο παρεχzµενο CD-ROM.

Τα χρώµατα της εικpνας είναι περίεργα.
• vταν εκτυπώνετε εικzνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία Adobe
RGB χρησιµοποιώντας εκτυπωτές sRGB που δεν είναι συµβατοί µε το
Adobe RGB (DCF 2.0 / Exif 2.21), οι εικzνες εκτυπώνονται µε λιγzτερο
έντονα χρώµατα (σελίδα 175).

Οι εικpνες εκτυπώνονται µε τις δύο άκρες τους κοµµένες.
• Ανάλογα µε τον εκτυπωτή σας, η αριστερή, η δεξιά, η πάνω, ή η κάτω
άκρη της εικzνας µπορεί να κzβεται. Ειδικά zταν εκτυπώνετε µια εικzνα
που έχει τραβηχτεί µε αναλογία διαστάσεων [16:9], το πλαϊνz µέρος της
εικzνας µπορεί να είναι κοµµένο.
• vταν εκτυπώνετε εικzνες χρησιµοποιώντας τον δικz σας εκτυπωτή,
ακυρώστε τη ρύθµιση περικοπής ή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.
Συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας σχετικά µε το αν ο
εκτυπωτής σας παρέχει αυτές τις λειτουργίες.
• vταν εκτυπώνετε εικzνες σε ένα κατάστηµα ψηφιακών εκτυπώσεων,
ρωτήστε αν µπορούν να εκτυπώσουν τις εικzνες χωρίς να κzβονται οι
άκρες.

∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Χρησιµοποιώντας το “PMB”, µπορείτε να εκτυπώσετε εικzνες µε
ηµεροµηνία (σελίδα 75).
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν διαθέτει λειτουργία υπέρθεσης της
ηµεροµηνίας στις φωτογραφίες. Ωστzσο, επειδή οι εικzνες που έχουν
ληφθεί µε τη φωτογραφική µηχανή περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά
µε την ηµεροµηνία εγγραφής, µπορείτε να εκτυπώσετε εικzνες µε
υπέρθεση της ηµεροµηνίας αν ο εκτυπωτής ή το λογισµικz αναγνωρίζουν
τις πληροφορίες Exif. Σχετικά µε τη συµβατzτητα µε τις πληροφορίες
Exif, συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή ή του λογισµικού.
• vταν εκτυπώνετε εικzνες σε ένα κατάστηµα, οι εικzνες µπορούν να
εκτυπωθούν µε την ηµεροµηνία αν το ζητήσετε.

Άλλα
Ο φακpς θολώνει.
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας. Κλείστε τη φωτογραφική µηχανή
και αφήστε την για περίπου µια ώρα πριν τη χρησιµοποιήσετε ξανά
(σελίδα 214).
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lταν θέτετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή εµφανίζεται το
µήνυµα “Set Area/Date/Time” (Ρύθµιση Περιοχής/Ηµεροµηνίας/Ώρας)
• Η φωτογραφική µηχανή έχει παραµείνει χωρίς να χρησιµοποιείται για
κάποιο χρονικz διάστηµα µε χαµηλή στάθµη µπαταρίας ή χωρίς µπαταρία.
Αλλάξτε τη µπαταρία και ρυθµίστε ξανά την ηµεροµηνία (σελίδα 33, 214).
Εάν η ρύθµιση της ηµεροµηνίας χάνεται κάθε φορά που φορτίζετε τη
µπαταρία, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικz
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Ο αριθµpς των εικpνων που µπορούν να εγγραφούν δεν µειώνεται, ή
µειώνεται ανά δύο τη φορά.
• Αυτz συµβαίνει διzτι ο λzγος συµπίεσης και το µέγεθος της εικzνας µετά
τη συµπίεση διαφέρουν ανάλογα µε την εικzνα zταν πραγµατοποιείτε
λήψη εικzνων JPEG (σελίδα 172).

Μια ρύθµιση έχει επανέλθει στην αρχική της τιµή χωρίς να
πραγµατοποιηθεί επαναφορά.
• Αφαιρέθηκε η µπαταρία ενώ ο διακzπτης POWER ήταν στη θέση ON.
vταν αφαιρείτε τη µπαταρία, βεβαιωθείτε zτι ο διακzπτης POWER είναι
στη θέση OFF και η λυχνία προσπέλασης δεν φωτίζεται (σελίδα 22, 27).

Η φωτογραφική µηχανή δεν λειτουργεί κανονικά.
• Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας. Αφαιρέστε τη
µπαταρία και τοποθετείστε την ξανά. Εάν η φωτογραφική µηχανή είναι
ζεστή, αφήστε την να κρυώσει πριν δοκιµάσετε αυτή την διορθωτική
διαδικασία.
• Αν χρησιµοποιείται ένας µετασχηµατιστής AC (πωλείται χωριστά),
αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος. Αν η φωτογραφική µηχανή
συνεχίσει να µη λειτουργεί αφού δοκιµάσετε αυτές τις διορθωτικές
ενέργειες, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony, ή το τοπικz
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Στην οθpνη εµφανίζεται η ένδειξη

.

• Το SteadyShot δε λειτουργεί. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη, αλλά η
λειτουργία SteadyShot δεν θα είναι διαθέσιµη. Κλείστε και ανοίξτε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή. Εάν η κλίµακα του SteadyShot εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικz
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Στην οθpνη εµφανίζεται η ένδειξη “--E-”.
• Αφαιρέστε την κάρτα µνήµης και τοποθετήστε τη ξανά. Αν η ένδειξη δεν
σβήσει, διαµορφώστε την κάρτα µνήµης.
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Προειδοποιητικά
µηνύµατα
Εάν εµφανιστεί ένα απz τα παρακάτω
µηνύµατα, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Set Area/Date/Time (Ρύθµιση
περιοχής/ηµεροµηνίας/ώρας)
• Ρυθµίστε την περιοχή, την
ηµεροµηνία και την ώρα. Αν δεν
έχετε χρησιµοποιήσει τη
φωτογραφική µηχανή για µεγάλο
χρονικz διάστηµα, φορτίστε την
εσωτερική επαναφορτιζzµενη
µπαταρία (σελίδες 33, 214).

Power insufficient. (Ανεπαρκής
ενέργεια.)
• Προσπαθήσατε να
πραγµατοποιήσετε τη [Λειτουργία
καθαρισµού] ενώ η ενέργεια της
µπαταρίας είναι ανεπαρκής.
Φορτίστε τη µπαταρία ή
χρησιµοποιήστε τον
Μετασχηµατιστή AC (δεν
παρέχεται).

Unable to use memory card. Format?
(Η κάρτα µνήµης δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί. ∆ιαµpρφωση;)
• Η κάρτα µνήµης έχει διαµορφωθεί
σε έναν υπολογιστή και έχει
τροποποιηθεί το σύστηµα αρχείων.
Επιλέξτε το [Enter] και στη
συνέχεια διαµορφώστε την κάρτα
µνήµης. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ξανά την κάρτα
µνήµης, ωστzσο, zλα τα
προηγούµενα δεδοµένα στην κάρτα
µνήµης διαγράφονται. Η
διαµzρφωση µπορεί να απαιτήσει
κάποιο χρονικz διάστηµα.
Εάν το µήνυµα συνεχίζει να
εµφανίζεται, αλλάξτε την κάρτα
µνήµης.

Memory Card Error. (Σφάλµα κάρτας
µνήµης)
• Έχει τοποθετηθεί µια ασύµβατη
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κάρτα µνήµης, ή η διαµzρφωση
απέτυχε.

Reinsert memory card (Επανατοποθετήστε την κάρτα µνήµης)
• Η κάρτα µνήµης δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε τη φωτογραφική
µηχανή σας.
• Η κάρτα µνήµης είναι
κατεστραµµένη.
• Ο ακροδέκτης της κάρτας µνήµης
δεν είναι καθαρzς.

Memory card locked. (Η κάρτα
µνήµης είναι κλειδωµένη.)
• Χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης
µε διακzπτη προστασίας εγγραφής
και ο διακzπτης είναι στη θέση
LOCK. Τοποθετήστε το διακzπτη
στη θέση που επιτρέπει την
εγγραφή.

Processing… (Επεξεργασία…)
• vταν πραγµατοποιείται µείωση
θορύβου έκθεσης µεγάλης
διάρκειας ή µεγάλου ISO για ίσο
διάστηµα µε τον χρzνο που ήταν
ανοιχτz το διάφραγµα, δεν
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
λήψη zσο εκτελείται αυτή η
διαδικασία.

Unable to display. (∆εν είναι δυνατή
η προβολή)
• Οι εικzνες που έχουν καταγραφεί
µε άλλες κάµερες, ή οι εικzνες που
έχουν τροποποιηθεί µε έναν
υπολογιστή ενδέχεται να µην
µπορούν να προβληθούν.

Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can permit
use of the lens in the custom menu.
(Ελέγξτε την προσαρµογή του φακού.
Αν ο φακpς δεν υποστηρίζεται,
µπορείτε να επιτρέψετε τη χρήση του
φακού απp το προσωπικp µενού.)
• Ο φακzς δεν έχει προσαρµοστεί
σωστά, ή δεν έχει προσαρµοστεί
φακzς.

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 213

Προειδοποιητικά µηνύµατα

• vταν προσαρµzζετε τη
φωτογραφική µηχανή σε ένα
αστρονοµικz τηλεσκzπιο ή κάτι
παρzµοιο, ρυθµίστε το [Release w/o
Lens] σε [Enable].

Unable to print. (Η εκτύπωση δεν
είναι δυνατή.)
• Προσπαθήσατε να σηµειώσετε
εικzνες RAW µε ένδειξη DPOF.

Camera overheating. Allow it to cool.
(Υπερθέρµανση φωτογραφικής
µηχανής. Αφήστε την να κρυώσει.)
• Η φωτογραφική µηχανή έχει
θερµανθεί επειδή τη
χρησιµοποιείτε για µεγάλο χρονικz
διάστηµα.
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτzς λειτουργίας. Περιµένετε
µέχρι να κρυώσει η φωτογραφική
µηχανή και να είναι ξανά έτοιµη για
λήψη.

• Η θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής έχει αυξηθεί επειδή τη
χρησιµοποιείτε για µεγάλο χρονικz
διάστηµα. Σταµατήστε την
εγγραφή.

Recording is unavailable in this
movie format. (Η εγγραφή δεν είναι
διαθέσιµη σε αυτp το φορµά ταινίας.)
• Ρυθµίστε το [Movie: File Format] σε
[MP4].

• Ο αριθµzς των εικzνων ξεπερνάει
αυτzν για τον οποίο είναι δυνατή η
διαχείριση ηµεροµηνιών απz το
αρχείο βάσης δεδοµένων εικzνων.

• Η καταχώρηση στο αρχείο βάσης
δεδοµένων είναι αδύνατη. Εισάγετε
zλες τις εικzνες σε έναν

υπολογιστή χρησιµοποιώντας το
“PMB” και πραγµατοποιήστε
επανάκτηση της κάρτας µνήµης.

Camera error. (Σφάλµα
φωτογραφικής µηχανής)
System error. (Σφάλµα συστήµατος)
• Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτzς λειτουργίας, αφαιρέστε τη
µπαταρία και στη συνέχεια
τοποθετείστε την ξανά. Εάν το
µήνυµα αυτz εµφανίζεται συχνά,
συµβουλευτείτε τον πωλητή της
Sony ή το τοπικz εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.

Image Database File error. Recover?
(Σφάλµα αρχείου βάσης δεδοµένων
εικpνων. Ανάκτηση;)
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
εγγραφή ή αναπαραγωγή ταινιών σε
φορµά AVCHD διzτι το αρχείο
βάσης δεδοµένων εικzνων έχει
κάποιο σφάλµα. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθzνη για να
ανακτήσετε τα δεδοµένα.

Unable to magnify. (Η µεγέθυνση
είναι αδύνατη)
Unable to rotate image. (Η
περιστροφή της εικpνας είναι
αδύνατη)
• Οι εικzνες που έχουν εγγραφεί µε
άλλες κάµερες µπορεί να µην
µεγεθύνονται ή να µην
περιστρέφονται.

Cannot create more folders (∆εν
µπορούν να δηµιουργηθούν άλλοι
φάκελοι)
• Στην κάρτα µνήµης υπάρχει ένας
φάκελος του οποίου τα τρία πρώτα
ψηφία είναι “999”. ∆εν µπορείτε να
δηµιουργήσετε άλλο φάκελο σε
αυτή την περίπτωση.
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Προφυλάξεις
Μη χρησιµοποιείτε /
αποθηκεύετε τη φωτογραφική
µηχανή στα παρακάτω σηµεία
• Εξαιρετικά θερµά, ξηρά, ή υγρά
σηµεία
Σε σηµεία zπως σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα
της φωτογραφικής µηχανής µπορεί
να παραµορφωθεί και να προκληθεί
βλάβη.
• Κάτω απz το άµεσο φως του ήλιου
ή κοντά σε ένα θερµαντικz σώµα
Το σώµα της φωτογραφικής
µηχανής µπορεί να παραµορφωθεί
ή να αποχρωµατιστεί µε
αποτέλεσµα την πρzκληση βλάβης.
• Σηµεία µε έντονους κραδασµούς
• Σηµεία µε έντονα µαγνητικά πεδία
• Σηµεία µε άµµο ή πολλή σκzνη
Μην αφήσετε να εισχωρήσει άµµος
ή σκzνη στη φωτογραφική µηχανή.
Η άµµος ή η σκzνη µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή και µερικές
φορές αυτή η βλάβη µπορεί να µην
επισκευάζεται.
• Σηµεία µε πολλή υγρασία
Μπορεί να σχηµατιστεί µούχλα στο
φακz.

Σχετικά µε την αποθήκευση
Προσαρµzστε το πρzσθιο κάλυµµα
του φακού ή το κάλυµµα σώµατος
zταν δεν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή. vταν
προσαρµzζετε το κάλυµµα σώµατος,
αφαιρέστε zλη τη σκzνη απz το
κάλυµµα πριν το τοποθετήσετε στη
φωτογραφική µηχανή.

Θερµοκρασία λειτουργίας
Η κάµερά σας έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε θερµοκρασίες απz 0°C έως
40°C. ∆εν συστήνεται η εγγραφή σε
πολύ θερµά ή ψυχρά µέρη, των
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οποίων η θερµοκρασία είναι έξω απz
αυτz το εύρος θερµοκρασιών.

Συµπύκνωση υγρασίας
Εάν η φωτογραφική µηχανή
µεταφερθεί απ' ευθείας απz ένα
ψυχρz σε ένα θερµz µέρος, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
στο εσωτερικz ή στο εξωτερικz της
συσκευής. Αυτή η συµπύκνωση
υγρασίας µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.
Για να αποφύγετε τη συµπύκνωση
υγρασίας
vταν µεταφέρετε τη φωτογραφική
µηχανή απz ένα ψυχρz σε ένα θερµz
µέρος, τοποθετήστε την σε µια
πλαστική σακούλα και αφήστε την να
προσαρµοστεί στις συνθήκες της
νέας τοποθεσίας για περίπου µια ώρα.
Εάν σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτzς λειτουργίας και περιµένετε
περίπου µια ώρα ώστε να εξατµιστεί
η υγρασία. Σηµειώστε zτι εάν
προσπαθήσετε να καταγράψετε
εικzνες ενώ παραµένει υγρασία στο
εσωτερικz του φακού, δεν θα
µπορέσετε να καταγράψετε καθαρές
εικzνες.

Σηµειώσεις σχετικά µε την
εσωτερική επαναφορτιζpµενη
µπαταρία
Η κάµερά σας είναι εφοδιασµένη µε
µια επαναφορτιζzµενη µπαταρία
ώστε να διατηρεί την ηµεροµηνία,
την ώρα και άλλες ρυθµίσεις,
ανεξάρτητα απz το εάν η συσκευή
είναι σε λειτουργία, ή αν η µπαταρία
είναι φορτισµένη ή αποφορτισµένη.
Αυτή η µπαταρία φορτίζεται για zσο
διάστηµα χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σας. Ωστzσο, η
µπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά
εάν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
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Προφυλάξεις

µηχανή για µικρά χρονικά
διαστήµατα. Εάν δεν χρησιµοποιείτε
καθzλου τη φωτογραφική µηχανή, η
µπαταρία αποφορτίζεται τελείως σε
περίπου 3 µήνες. Σε αυτή την
περίπτωση, φορτίστε την
επαναφορτιζzµενη µπαταρία πριν
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή. Ακzµα και αν δεν έχει
φορτιστεί η επαναφορτιζzµενη
µπαταρία, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή αρκεί να µην θέλετε να
καταγράψετε την ηµεροµηνία και την
ώρα. Αν η φωτογραφική µηχανή
επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις
προεπιλεγµένες τιµές τους κάθε
φορά που φορτίζετε τη µπαταρία, η
εσωτερική επαναφορτιζzµενη
µπαταρία ενδέχεται να έχει
εξαντλήσει το zριο ζωής της.
Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρzσωπο της Sony, ή το τοπικz
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Μέθοδος φpρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζpµενης µπαταρίας
Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή,
ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στην πρίζα χρησιµοποιώντας τον
Μετασχηµατιστή AC (δεν παρέχεται)
και αφήστε την εκτzς λειτουργίας για
24 ώρες ή περισσzτερο.

Σχετικά µε τη χρήση φακών
και αξεσουάρ
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε
φακούς και αξεσουάρ Sony*,
σχεδιασµένα ώστε να ταιριάζουν µε
τα χαρακτηριστικά της
φωτογραφικής µηχανής.
Η χρήση προϊzντων άλλων
κατασκευαστών µπορεί να κάνει τη
φωτογραφική µηχανή να µην
αξιοποιεί πλήρως zλες τις

δυνατzτητές της, ή να έχει ως
αποτέλεσµα ατυχήµατα ή βλάβες της
φωτογραφικής µηχανής.
* Περιλαµβάνονται τα προϊzντα
Konica Minolta.

Σχετικά µε τις κάρτες µνήµης
Μην τοποθετείτε ετικέτες, κλπ. στις
κάρτες µνήµης ή στους
προσαρµογείς καρτών µνήµης.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή / αναπαραγωγή
• vταν χρησιµοποιείτε µια κάρτα
µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή για πρώτη φορά, συστήνεται
πριν τη λήψη να διαµορφώνετε την
κάρτα µνήµης µε τη φωτογραφική
µηχανή για σταθερή απzδοση της
κάρτας µνήµης. Σηµειώστε zτι η
διαµzρφωση διαγράφει οριστικά
zλα τα δεδοµένα απz την κάρτα
µνήµης και τα δεδοµένα δεν
µπορούν να ανακτηθούν.
Αποθηκεύστε τα πολύτιµα
δεδοµένα σας σε έναν υπολογιστή,
κλπ.
• Αν πραγµατοποιείτε επανειληµµένα
εγγραφή/διαγραφή εικzνων, µπορεί
να σηµειωθεί κατακερµατισµzς των
δεδοµένων στην κάρτα µνήµης.
Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η
εγγραφή ή αναπαραγωγή ταινιών.
Σε αυτή την περίπτωση,
αποθηκεύστε τις εικzνες σας σε
έναν υπολογιστή ή άλλη τοποθεσία
και στη συνέχεια διαµορφώστε την
κάρτα µνήµης (σελίδα 181).
• Προτού προσπαθήσετε να
καταγράψετε µοναδικά γεγονzτα
τα οποία δεν πρzκειται να
επαναληφθούν, κάντε µια
δοκιµαστική εγγραφή, ώστε να
βεβαιωθείτε zτι η φωτογραφική
µηχανή λειτουργεί κανονικά.
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• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν
διαθέτει προστασία ενάντια στη
σκzνη και την επαφή µε το νερz,
zπως επίσης δεν είναι αδιάβροχη.
vταν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή στη βροχή,
προσέξτε να µην βραχεί η
φωτογραφική µηχανή και ο φακzς.
Καθαρίστε τη φωτογραφική µηχανή
µετά τη χρήση αν αυτή λερωθεί. Αν
παραµείνει νερz, άµµος, σκzνη,
αλάτι, κλπ. επάνω στη
φωτογραφική µηχανή, µπορεί να
προκληθεί βλάβη.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή ένα
έντονο φως µέσα απz ένα φακz
που έχετε αφαιρέσει απz τη
φωτογραφική µηχανή, ή µέσα απz
το σκzπευτρο. Μπορεί να
προκληθεί ανεπανzρθωτη ζηµιά
στα µάτια σας, ή βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή.
• Μην χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σε µέρη zπου
παράγονται ισχυρά ραδιοκύµατα, ή
εκπέµπεται ακτινοβολία. Η
φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να
µην µπορεί να πραγµατοποιήσει
κανονική εγγραφή ή αναπαραγωγή.
• Η χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σε µέρη µε άµµο ή σκzνη
µπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Εάν παρατηρηθεί συµπύκνωση
υγρασίας, αποµακρύνετε την
υγρασία πριν χρησιµοποιήσετε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή (σελίδα
214).
• Μην τραντάζετε και µην
καταφέρνετε χτυπήµατα στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να
σηµειωθούν βλάβες, αδυναµία
εγγραφής εικzνων, zπως επίσης και
αδυναµία χρήσης της κάρτας
µνήµης, ή καταστροφή και απώλεια
των δεδοµένων εικzνας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας
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µε ένα απαλz ύφασµα ή κάτι
παρzµοιο πριν τη χρήση. Η
θερµzτητα που εκπέµπει το φλας
µπορεί να κάνει τη σκzνη που
υπάρχει στην επιφάνεια του φλας
να παράγει καπνz, ή να καεί.
• Φυλάξτε τη φωτογραφική µηχανή,
τα παρεχzµενα αξεσουάρ, κλπ.,
µακριά απz τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης µιας κάρτας
µνήµης, κλπ. Εάν παρουσιαστεί
κάποιο τέτοιο πρzβληµα,
συµβουλευτείτε αµέσως ένα
γιατρz.
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Χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σας στο
εξωτερικp – Πηγές
τροφοδοσίας ρεύµατος

Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, Χονγκ
Κονγκ, κλπ.

Σύστηµα PAL-M (1080 50i)
Βραζιλία

Σύστηµα PAL-Ν (1080 50i)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
φωτογραφική µηχανή, το φορτιστή
της µπαταρίας και τον
Μετασχηµατιστή Εναλλασσzµενου
Ρεύµατος AC-PW10ΑΜ (δεν
παρέχεται) σε οποιαδήποτε χώρα ή
περιοχή zπου η τροφοδοσία
ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V AC,
50/60 Hz.

Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη

Σύστηµα SECAM (1080 50i)
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα, Ελλάδα,
Ιράκ, Ιράν, Μονακz, Ρωσία, Ουκρανία,
κλπ.

Σηµείωση
• Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικz
τροφοδοτικz (ταξιδιού), διzτι µπορεί να
προκληθεί βλάβη.

Σχετικά µε τα συστήµατα
έγχρωµης τηλεpρασης
vταν θέλετε να δείτε εικzνες σε µια
οθzνη TV, η κάµερα και η TV θα
πρέπει να χρησιµοποιούν το ίδιο
χρωµατικz σύστηµα.

Σύστηµα NTSC (1080 60i)
Βενεζουέλα, Βολιβία, ΗΠΑ, Ιαπωνία,
Ισηµερινzς, Καναδάς, Κεντρική
Αµερική, Κολοµβία, Κορέα, Μεξικz,
Νησιά Μπαχάµες, Περού, Σουρινάµ,
Ταϊβάν, Τζαµάικα, Φιλιππίνες, Χιλή,
κλπ.

Σύστηµα PAL (1080 50i)
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βιετνάµ,
Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ινδονησία,
Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κουβέιτ,
Κροατία, Μαλαισία, Μεγάλη
Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία,
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουµανία, Σιγκαπούρη,
Σλοβακία, Σουηδία, Ταϊλάνδη,
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Φορµά AVCHD
Το φορµά AVCHD είναι ένα φορµά
υψηλής ευκρίνειας για ψηφιακές
βιντεοκάµερες που χρησιµοποιείται
για την εγγραφή ενzς σήµατος HD
(υψηλής ευκρίνειας) είτε της
προδιαγραφής 1080i*1, είτε της
προδιαγραφής 720p*2,
χρησιµοποιώντας µια αποδοτική
τεχνολογία συµπίεσης δεδοµένων.
Για τη συµπίεση των δεδοµένων
εικzνας χρησιµοποιείται το φορµά
MPEG-4 AVC/Η.264 και για τη
συµπίεση των ηχητικών δεδοµένων
χρησιµοποιείται το σύστηµα Dolby
Digital ή το σύστηµα Linear PCM.
Το φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 έχει τη
δυνατzτητα συµπίεσης των εικzνων
µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικzτητα
απz zτι το συµβατικz φορµά
συµπίεσης εικzνας. Το φορµά MPEG4 AVC/Η.264 επιτρέπει στο σήµα
βίντεο υψηλής ευκρίνειας που έχει
ληφθεί απz µια ψηφιακή
βιντεοκάµερα να εγγραφεί σε
δίσκους DVD των 8 cm, σε σκληρούς
δίσκους, σε µνήµες Flash, σε κάρτες
µνήµης, κλπ.

Εγγραφή και αναπαραγωγή
στη φωτογραφική µηχανή σας
Βασισµένη στο φορµά AVCHD, η
φωτογραφική µηχανή σας
πραγµατοποιεί εγγραφή µε την
ποιzτητα εικzνας HD (υψηλή
ευκρίνεια) που αναφέρεται
παρακάτω.
Σήµα βίντεο*3:
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i
Φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 1920 x
1080/60i, 1920 x 1080/24p
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i
Φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 1920 x
1080/50i, 1920 x 1080/25p
Σήµα ήχου: Dolby Digital 2 καναλιών
Μέσο εγγραφής: Kάρτα Mνήµης
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*1 Προδιαγραφή 1080i
Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας
που χρησιµοποιεί 1080 ενεργές
γραµµές σάρωσης και το σύστηµα
interlace.
*2 Προδιαγραφή 720p
Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας
που χρησιµοποιεί 720 ενεργές γραµµές
σάρωσης και το σύστηµα progressive.
*3 Τα δεδοµένα που έχουν εγγραφεί σε
ένα φορµά AVCHD το οποίο είναι
διαφορετικz απz αυτz που αναφέρεται
πιο πάνω δεν µπορούν να
αναπαραχθούν µε τη φωτογραφική
µηχανή σας.
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GPS (µpνο SLT-A77V)
Το σύστηµα αυτz σας επιτρέπει να
εντοπίσετε την ακριβή τοποθεσία
που βρίσκεστε στη γη. Οι δορυφzροι
GPS βρίσκονται σε 6 τροχιές, 20.000
χιλιzµετρα πάνω απz τη γη. Το
σύστηµα GPS αποτελείται απz 24 ή
περισσzτερους δορυφzρους GPS.
Ένας δέκτης GPS λαµβάνει
ραδιοσήµατα απz τους δορυφzρους
και υπολογίζει την τρέχουσα θέση
του δέκτη µε βάση τροχιακές
πληροφορίες (αστρονοµικά
δεδοµένα) και το χρzνο που
ταξιδεύει το σήµα, κλπ.
Ο προσδιορισµzς της θέσης καλείται
“τριγωνισµzς”. Ένας δέκτης GPS
µπορεί να προσδιορίσει το
γεωγραφικz µήκος και πλάτος µιας
θέσης λαµβάνοντας σήµατα απz 3 ή
περισσzτερους δορυφzρους.
• Επειδή οι θέσεις των δορυφzρων
GPS αλλάζουν συνεχώς, µπορεί να
χρειαστεί µεγαλύτερο χρονικz
διάστηµα για τον προσδιορισµz της
θέσης, ή ο δέκτης να µην µπορεί να
προσδιορίσει καθzλου τη θέση,
ανάλογα µε την τοποθεσία και το
χρzνο χρήσης της φωτογραφικής
µηχανής.
• Το “GPS” είναι ένα σύστηµα
προσδιορισµού της γεωγραφικής
θέσης µέσω τριγωνισµού
ραδιοσηµάτων απz δορυφzρους
GPS. Αποφύγετε τη χρήση της
φωτογραφικής µηχανής σε σηµεία
zπου τα ραδιοσήµατα
παρεµποδίζονται ή ανακλώνται,
zπως σε σκιερά µέρη που
περιβάλλονται απz κτήρια ή
δέντρα, κλπ. Χρησιµοποιείστε τη
φωτογραφική µηχανή σε ανοιχτz
χώρο.
• Ενδέχεται να µην µπορέσετε να
καταγράψετε τη θέση σε σηµεία ή
συνθήκες zπου τα ραδιοσήµατα
απz τους δορυφzρους GPS δεν

φτάνουν στη φωτογραφική µηχανή,
zπως:
– Σε σήραγγες, σε εσωτερικούς
χώρους, ή στη σκιά κτηρίων.
– Ανάµεσα σε ψηλά κτήρια ή σε
στενούς δρzµους που
περιβάλλονται απz κτήρια.
– Σε υπzγειες τοποθεσίες,
τοποθεσίες που περιβάλλονται
απz πυκνά δέντρα, κάτω απz µια
γέφυρα, ή σε σηµεία zπου
παράγονται µαγνητικά πεδία,
zπως κοντά σε καλώδια υψηλής
τάσης.
– Κοντά σε συσκευές που παράγουν
ραδιοσήµατα της ίδιας µπάντας
συχνοτήτων µε τη φωτογραφική
µηχανή: κινητά τηλέφωνα που
λειτουργούν στη µπάντα 1,5 GHz,
κλπ.
Σχετικά µε τα σφάλµατα τριγωνισµού
• Αν µετακινηθείτε σε µια άλλη
τοποθεσία αµέσως µετά την
ενεργοποίηση της φωτογραφικής
µηχανής, µπορεί να χρειαστεί
περισσzτερος χρzνος για τη
φωτογραφική µηχανή για να
αρχίσει τον τριγωνισµz, σε σχέση
µε το χρzνο που χρειάζεται αν
παραµείνετε στο ίδιο µέρος.
• Σφάλµα που οφείλεται στη θέση
των δορυφzρων GPS
Η φωτογραφική µηχανή υπολογίζει
αυτzµατα την τρέχουσα θέση σας
zταν λαµβάνει σήµατα απz 3 ή
περισσzτερους δορυφzρους GPS.
Το σφάλµα τριγωνισµού που
επιτρέπεται για τους δορυφzρους
GPS είναι περίπου 30 µέτρα.
Ανάλογα µε τις συνθήκες και την
τοποθεσία, το σφάλµα τριγωνισµού
µπορεί να είναι µεγαλύτερο. Σε
αυτή την περίπτωση, η πραγµατική
θέση σας µπορεί να µην ταιριάζει µε
τη θέση στο χάρτη που βασίζεται
στις πληροφορίες GPS.
Επίσης, οι δορυφzροι GPS
ελέγχονται απz το Υπουργείο
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Επίλυση Προβληµάτων / Άλλα (Προηγµένες λειτουργίες)
GPS (µpνο SLT-A77V)

Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών
και ο βαθµzς ακρίβειας µπορεί να
αλλαχτεί επίτηδες.
• Σφάλµα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας τριγωνισµού
Η φωτογραφική µηχανή λαµβάνει
πληροφορίες τοποθεσίας περίπου
κάθε 15 δευτερzλεπτα κατά τη
διάρκεια του τριγωνισµού. Υπάρχει
µια µικρή χρονική διαφορά µεταξύ
της λήψης των πληροφοριών θέσης
και της εγγραφής τους σε µια
εικzνα, εποµένως, η πραγµατική
θέση εγγραφής ενδέχεται να µην
ταιριάζει απολύτως µε τη θέση στο
χάρτη που βασίζεται στις
πληροφορίες GPS.

Σχετικά µε τους περιορισµούς
χρήσης του GPS σε ένα
αεροπλάνο
Κατά τη διάρκεια της απογείωσης και
της προσγείωσης ενzς αεροπλάνου,
θέστε εκτzς λειτουργίας τη
φωτογραφική µηχανή, σύµφωνα µε
τις οδηγίες που ανακοινώνονται.

Σχετικά µε άλλους
περιορισµούς
Χρησιµοποιείστε το GPS σύµφωνα µε
τους κανονισµούς που ισχύουν στην
τοποθεσία ή τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικά µε το σύστηµα
γεωγραφικών συντεταγµένων
Χρησιµοποιείται το σύστηµα
γεωγραφικών συντεταγµένων “WGS84”.
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Λήψη 3D
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή
• Το [3D Sweep Panorama] δεν είναι
κατάλληλο για λήψη:
– Αντικειµένων που κινούνται.
– Αντικειµένων που είναι πολύ
κοντά στη φωτογραφική µηχανή.
– Αντικειµένων µε
επαναλαµβανzµενα µοτίβα zπως
πλακάκια και αντικειµένων µε
µικρή αντίθεση zπως ο ουρανzς,
µια παραλία µε άµµο, ή ένα λιβάδι.
• Η εγγραφή [3D Panorama] µπορεί
να διακοπεί στις ακzλουθες
περιπτώσεις:
– vταν µετακινήσετε τη
φωτογραφική µηχανή οριζzντια ή
κατακzρυφα πολύ γρήγορα ή
πολύ αργά.
– vταν υπάρχει έντονο κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής.
• Αν δεν µπορέσετε να µετακινήσετε
τη φωτογραφική µηχανή οριζzντια
ή κατακzρυφα σε ολzκληρο το
θέµα µέσα στον προκαθορισµένο
χρzνο, θα εµφανίζεται µια µαύρη
περιοχή στην εικzνα. Αν συµβεί
αυτz, µετακινήστε τη φωτογραφική
µηχανή πιο γρήγορα για να
καταγράψετε µια πλήρη
πανοραµική εικzνα.
• Επειδή πραγµατοποιείται συρραφή
αρκετών εικzνων, τα σηµεία
συρραφής δεν εγγράφονται οµαλά.
• Σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, οι
πανοραµικές εικzνες ενδέχεται να
είναι θολές.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν
φώτα που τρεµοπαίζουν zπως
λαµπτήρες φθορισµού, η εικzνα
µπορεί να µην εγγραφεί σωστά.
• vταν ολzκληρη η γωνία
πανοραµικής λήψης 3D και η γωνία
στην οποία σταθεροποιήσετε την
εστίαση και την έκθεση µε το

κλείδωµα AE/AF είναι εξαιρετικά
διαφορετική σε φωτεινzτητα,
χρώµα και εστίαση, η λήψη δεν θα
είναι επιτυχής. Αν συµβεί αυτz,
αλλάξτε τη γωνία κλειδώµατος και
πραγµατοποιήστε ξανά λήψη.
• Η διαθέσιµη κατεύθυνση λήψης
είναι µzνο η οριζzντια.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
διαδικασία που χρησιµοποιείται για
τη λήψη εικzνων 3D, δείτε στη
σελίδα 45.

Σηµείωση σχετικά µε την
αναπαραγωγή εικpνων 3D
vταν αναπαράγετε εικzνες 3D στην
οθzνη LCD της φωτογραφικής
µηχανής ή σε µια TV µη συµβατή µε
3D, οι εικzνες αναπαράγονται χωρίς
το εφέ 3D.

Σηµειώσεις σχετικά µε τα
αρχεία εικpνας 3D
• Ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο
ΜΡΟ συνδυάζονται για τη
δηµιουργία µιας εικzνας 3D. Αν
διαγράψετε ένα απz αυτά τα αρχεία
απz τον υπολογιστή, η εικzνα 3D
µπορεί να µην αναπαραχθεί
κανονικά.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
διαδικασία που χρησιµοποιείται για
την προβολή εικzνων 3D, δείτε στις
σελίδες 162 και 167.

221

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 222

Επίλυση Προβληµάτων / Άλλα (Προηγµένες λειτουργίες)

Κάρτα µνήµης
Σηµειώσεις σχετικά µε τη
χρήση των καρτών µνήµης
• Μην λυγίζετε την κάρτα µνήµης,
µην την καταπονείτε και µην την
αφήνετε να πέσει κάτω.
• Μη χρησιµοποιείτε και µην
αποθηκεύετε την κάρτα µνήµης
στα παρακάτω µέρη:
– Μέρη µε υψηλή θερµοκρασία zπως
το θερµz εσωτερικz ενzς αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο.
– Μέρη που είναι εκτεθειµένα στις
ακτίνες του ήλιου.
– Μέρη µε έντονη υγρασία, ή µέρη
zπου υπάρχουν διαβρωτικές
ουσίες.
• Η κάρτα µνήµης µπορεί να έχει
θερµανθεί µετά απz παρατεταµένη
χρήση. Προσέξτε πώς θα την
πιάσετε.
• vταν η λυχνία προσπέλασης είναι
φωτισµένη, µην αφαιρέσετε την
κάρτα µνήµης ή την µπαταρία και
µη θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτzς λειτουργίας. Μπορεί να
σηµειωθεί καταστροφή των
δεδοµένων.
• Τα δεδοµένα µπορεί να
καταστραφούν αν τοποθετήσετε
την κάρτα µνήµης κοντά σε ισχυρά
µαγνητισµένα υλικά ή
χρησιµοποιήσετε την κάρτα µνήµης
σε περιβάλλον µε στατικz
ηλεκτρισµz ή ηλεκτρονικz θzρυβο.
• Συστήνουµε να δηµιουργείτε
αντίγραφα ασφαλείας των
σηµαντικών δεδοµένων σας, για
παράδειγµα σε έναν σκληρz δίσκο
ενzς υπολογιστή.
• vταν µεταφέρετε ή αποθηκεύετε
την κάρτα µνήµης, τοποθετήστε τη
στην παρεχzµενη θήκη της.
• ∆ιατηρήστε την κάρτα µνήµης
στεγνή.
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• Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη της
κάρτας µνήµης µε το χέρι σας ή µε
µεταλλικά αντικείµενα.
• vταν ο διακzπτης προστασίας
εγγραφής της κάρτας µνήµης είναι
τοποθετηµένος στη θέση LOCK δεν
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
διάφορες ενέργειες, zπως εγγραφή
ή διαγραφή εικzνων.
• Μια κάρτα µνήµης που έχει
διαµορφωθεί µε χρήση υπολογιστή
δεν είναι εγγυηµένο zτι θα
λειτουργήσει µε τη φωτογραφική
µηχανή σας. ∆ιαµορφώνετε τις
κάρτες µνήµης χρησιµοποιώντας τη
φωτογραφική µηχανή.
• Η ταχύτητα µε την οποία
διαβάζονται ή καταγράφονται τα
δεδοµένα ποικίλει ανάλογα µε τον
συνδυασµz της κάρτας µνήµης και
της συσκευής που χρησιµοποιείτε.
• Μην πιέζετε πολύ zταν γράφετε
στην περιοχή σηµειώσεων.
• Μην τοποθετείτε ετικέτα στις
κάρτες µνήµης.
• Μην προσπαθήσετε να κάνετε
µετατροπές ή να
αποσυναρµολογήσετε τις κάρτες
µνήµης.
• Μην αφήνετε τις κάρτες µνήµης σε
µέρη που είναι προσιτά στα µικρά
παιδιά. Μπορεί να τις καταπιούν
κατά λάθος.

Σηµειώσεις σχετικά µε τα
“Memory Stick” που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν µε τη
φωτογραφική µηχανή
Οι τύποι “Memory Stick” που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή
αναφέρονται παρακάτω. Ωστzσο, δεν
µπορούµε να εγγυηθούµε τη σωστή
λειτουργία για zλα τα µέσα “Memory
Stick PRO Duo”.
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Κάρτα µνήµης

“Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
“Memory Stick PRO-HG Duo”*1*2
∆ιαθέσιµα για χρήση µε τη
φωτογραφική µηχανή σας

“Memory Stick Duo”
Μη διαθέσιµο για χρήση µε τη
φωτογραφική µηχανή σας

“Memory Stick” και “Memory Stick
PRO”
Μη διαθέσιµο για χρήση µε τη
φωτογραφική µηχανή σας

Σηµειώσεις σχετικά µε τη
χρήση ενpς “Memory Stick
Micro” (πωλείται χωριστά)
• Το προϊzν αυτz είναι συµβατz µε το
“Memory Stick Micro” (“Μ2”). Το
“Μ2” είναι σύντµηση για το
“Memory Stick Micro”.
• Για να χρησιµοποιήσετε ένα
“Memory Stick Micro” µε τη
φωτογραφική µηχανή, φροντίστε
να τοποθετήσετε το “Memory Stick
Micro” σε ένα Προσαρµογέα “Μ2”
µεγέθους Duo. Αν τοποθετήσετε
ένα “Memory Stick Micro” στη
φωτογραφική µηχανή χωρίς
Προσαρµογέα “Μ2” µεγέθους Duo,
ενδέχεται να µην µπορείτε να το
αφαιρέσετε απz τη φωτογραφική
µηχανή.
• Μην αφήνετε το “Memory Stick
Micro” σε σηµείο που µπορεί να
έχουν πρzσβαση σε αυτz µικρά
παιδιά. Μπορεί να το καταπιούν
κατά λάθος.

*1 Αυτz διαθέτει λειτουργία MagicGate.
Το MagicGate είναι τεχνολογία
προστασίας των πνευµατικών
δικαιωµάτων που χρησιµοποιεί
τεχνολογία κρυπτογράφησης. Η
εγγραφή/αναπαραγωγή δεδοµένων που
απαιτεί λειτουργίες MagicGate δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή.
*2 Υποστηρίζει µεταφορά δεδοµένων
υψηλής ταχύτητας µε χρήση
παράλληλης σύνδεσης.
*3 vταν χρησιµοποιείτε ένα “Memory
Stick PRO Duo” για εγγραφή ταινιών,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µzνο τα
“Memory Stick PRO Duo” που έχουν
την ένδειξη Mark2.
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Μπαταρία / Φορτιστής
µπαταρίας
• Ο χρzνος φzρτισης διαφέρει,
ανάλογα µε την εναποµένουσα
ενέργεια της µπαταρίας και τις
συνθήκες φzρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε τη
µπαταρία σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος µεταξύ 10°C και
30°C. Ενδέχεται να µην µπορείτε να
φορτίσετε ικανοποιητικά τη
µπαταρία έξω απz αυτz το εύρος
θερµοκρασιών.
• Συνδέστε τον φορτιστή της
µπαταρίας σε µια πρίζα που
βρίσκεται σε κοντινή απzσταση.
• Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε
ξανά τη µπαταρία αµέσως µzλις
έχει φορτιστεί ή zταν δεν έχει
χρησιµοποιηθεί αφού έχει
φορτιστεί. Κάτι τέτοιο θα
επηρεάσει τις επιδzσεις της
µπαταρίας.
• Μη φορτίσετε καµία άλλη µπαταρία
εκτzς απz τη µπαταρία
“InfoLITHIUM” σειράς Μ στο
φορτιστή που παρέχεται µε τη
φωτογραφική µηχανή. Οι µπαταρίες
διαφορετικού τύπου µπορεί να
παρουσιάσουν διαρροή, να
υπερθερµανθούν, ή να εκραγούν
αν επιχειρήσετε να τις φορτίσετε
και ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυµατισµz απz ηλεκτροπληξία ή
εγκαύµατα.
• vταν η λυχνία CHARGE
αναβοσβήνει, αυτz ενδέχεται να
σηµαίνει σφάλµα της µπαταρίας, ή
zτι η µπαταρία δεν είναι του
καθορισµένου τύπου. Βεβαιωθείτε
zτι η µπαταρία είναι του
καθορισµένου τύπου. Αν η
µπαταρία είναι του καθορισµένου
τύπου, αφαιρέστε τη µπαταρία,
αντικαταστήστε τη µε µια
καινούργια ή µια άλλη µπαταρία και
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ελέγξτε αν ο φορτιστής µπαταριών
λειτουργεί σωστά. Αν ο φορτιστής
µπαταριών λειτουργεί σωστά,
ενδέχεται να υπάρχει κάποιο
πρzβληµα µε τη µπαταρία.
• Αν ο φορτιστής δεν είναι καθαρzς,
ενδέχεται η φzρτιση να µην είναι
επιτυχής. Καθαρίστε το φορτιστή
µε ένα στεγνz ύφασµα, κλπ.

Σηµειώσεις σχετικά µε τη
χρήση της µπαταρίας
• Χρησιµοποιείστε µzνο µια µπαταρία
NP-FM500H. Σηµειώστε zτι δεν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια
µπαταρία NP-FM55H, NP-FM50 ή
NP-FM30.
• Η στάθµη που εµφανίζεται µπορεί
να µην είναι σωστή σε κάποιες
περιπτώσεις.
• Μην εκθέτετε τη µπαταρία σε νερz.
Η µπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
• Μην αφήνετε τη µπαταρία σε
εξαιρετικά θερµά σηµεία, zπως
µέσα σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο.

Αποτελεσµατική χρήση της
µπαταρίας
• Η αποτελεσµατικzτητα της
µπαταρίας µειώνεται σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Εποµένως, ο χρzνος
που µπορείτε να χρησιµοποιείτε
την µπαταρία είναι µικρzτερος σε
ψυχρά µέρη και η ταχύτητα της
συνεχούς λήψης µικραίνει. Για να
χρησιµοποιείτε την µπαταρία για
µεγαλύτερο χρονικz διάστηµα
συστήνουµε να τοποθετήσετε την
µπαταρία σε µια τσέπη κοντά στο
σώµα σας για να διατηρείται σε
υψηλή θερµοκρασία και να την
τοποθετήσετε στη φωτογραφική
µηχανή ακριβώς πριν απz την
χρήση.
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Μπαταρία / Φορτιστής µπαταρίας

• Η συχνή χρήση του φλας, της
συνεχούς λήψης, η αύξηση της
φωτεινzτητας της οθzνης LCD ή το
συχνz ανοιγοκλείσιµο της
φωτογραφικής µηχανής εξαντλεί
πιο γρήγορα τη µπαταρία.

∆ιάρκεια ζωής της µπαταρίας
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας
είναι περιορισµένη. Η
χωρητικzτητά της µειώνεται σιγάσιγά zσο την χρησιµοποιείτε,
καθώς και µε την πάροδο του
χρzνου. vταν ο χρzνος
λειτουργίας µειωθεί σηµαντικά,
είναι πιθανzν η µπαταρία να έχει
εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής της.
Αγοράστε µια καινούργια µπαταρία.
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας
ποικίλλει ανάλογα µε τον τρzπο
αποθήκευσής της και τις συνθήκες
και το περιβάλλον λειτουργίας.

Αποθήκευση της µπαταρίας
Εάν η µπαταρία δεν πρzκειται να
χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικz
διάστηµα, φορτίστε την πλήρως και
χρησιµοποιείστε την τουλάχιστον µια
φορά το χρzνο. Αποθηκεύστε την σε
ένα στεγνz, δροσερz µέρος για να
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση
λειτουργίας.
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Άδεια
Σηµειώσεις σχετικά µε τις
Άδειες
Με τη βιντεοκάµερά σας παρέχονται
τα λογισµικά “C Library”, “zlib”, και
“libjpeg”. Παρέχουµε αυτz το
λογισµικz βάση αδειών µε τους
κατzχους των πνευµατικών
δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε αίτηµα
των κατzχων των πνευµατικών
δικαιωµάτων αυτού του λογισµικού,
έχουµε την υποχρέωση να σας
πληροφορήσουµε για τα εξής.
Παρακαλούµε διαβάστε τα παρακάτω
τµήµατα.
∆ιαβάστε το “license3.pdf” που
περιέχεται στον φάκελο “License”
του CD-ROM. Σε αυτz θα βρείτε τις
άδειες (στα Αγγλικά) για τα λογισµικά
“C Library”, “zlib” και “libjpeg”.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Α∆ΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ
(i) ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC
(“AVC VIDEO”) ΚΑΙ / Ή
(ii) ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ /
Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ
∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
AVC.
∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΟΥΤΕ
ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA,
L.L.C.
∆ΕΙΤΕ <HTTP://MPEGLA.COM>
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Σχετικά µε το εφαρµοζpµενο
λογισµικp GNU GPL/LGPL
Σε αυτή τη βιντεοκάµερα περιέχεται
λογισµικz το οποίο πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την
παρακάτω Γενική ∆ηµzσια Άδεια
(εφεξής θα αναφέρεται ως “GPL”)
GNU, ή τη Γενική ∆ηµzσια Άδεια GNU
Lesser (εφεξής θα αναφέρεται ως
“LGPL”).
Αυτz σας πληροφορεί zτι έχετε το
δικαίωµα να έχετε πρzσβαση, να
τροποποιείτε και να αναδιανέµετε
πηγαίο κώδικα για αυτά τα
προγράµµατα λογισµικού σύµφωνα
µε τους zρους της παρεχzµενης
GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο
διαδίκτυο. Χρησιµοποιείστε την
ακzλουθη διεύθυνση για να τον
κατεβάσετε.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Θα προτιµούσαµε να µην
επικοινωνήσετε µαζί µας σχετικά µε
τα περιεχzµενα του πηγαίου κώδικα.
∆ιαβάστε το “license2.pdf” που
περιέχεται στον φάκελο “License”
του CD-ROM. Σε αυτz θα βρείτε τις
άδειες (στα Αγγλικά) για το λογισµικz
“GPL” και “LGPL”.
Για να δείτε το PDF, χρειάζεστε τον
Adobe Reader. Εάν δεν είναι
εγκατεστηµένος στον υπολογιστή
σας, µπορείτε να τον κατεβάσετε
απz την ιστοσελίδα της Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
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Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικpνων / χρpνος
εγγραφής
Απz τη στιγµή που θα τοποθετήσετε µια κάρτα
µνήµης στη φωτογραφική µηχανή και θα
τοποθετήσετε τον διακzπτη POWER στη θέση
ON, στην οθzνη εµφανίζεται ο αριθµzς των
εικzνων που µπορούν να εγγραφούν (αν
συνεχίσετε τη λήψη µε τις τρέχουσες
ρυθµίσεις).
Σηµειώσεις
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (αριθµzς εικzνων που µπορούν να εγγραφούν) σε
κίτρινο χρώµα, η κάρτα µνήµης έχει γεµίσει. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης µε µια
άλλη, ή διαγράψτε µερικές φωτογραφίες απz την τρέχουσα κάρτα µνήµης (σελίδα 40,
165).
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη “NO CARD” (αριθµzς εικzνων που µπορούν να εγγραφούν)
σε κίτρινο χρώµα, αυτz σηµαίνει zτι δεν έχει τοποθετηθεί µια κάρτα µνήµης.
Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.

Αριθµpς εικpνων που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα
µνήµης
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµz των φωτογραφιών που
µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η οποία έχει διαµορφωθεί µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές έχουν προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας
τυπικές κάρτες µνήµης της Sony για τις δοκιµές. Οι τιµές µπορεί να
ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας µνήµης
που χρησιµοποιείται.
Μέγεθος Εικpνας: L 24 Μ
Αναλογία ∆ιαστάσεων Εικpνας: 3:2*
“Memory Stick PRO Duo”

(Μονάδα: Εικpνες)

Χωρητικpτητα
Μέγεθος
Κανονική ανάλυση
(Standard)
Υψηλή ανάλυση (Fine)
RAW & JPEG
RAW

227

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 228

Επίλυση Προβληµάτων / Άλλα (Προηγµένες λειτουργίες)
Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικpνων / χρpνος εγγραφής
* vταν το [Image: Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων εικzνας) είναι ρυθµισµένο σε
[16:9], µπορείτε να τραβήξετε περισσzτερες φωτογραφίες απz αυτές που αναγράφονται
στον πιο πάνω πίνακα (εκτzς απz την περίπτωση που είναι επιλεγµένο το [RAW]).

Αριθµpς εικpνων που µπορούν να εγγραφούν µε χρήση
της µπαταρίας
Ο κατά προσέγγιση αριθµzς εικzνων που µπορούν να εγγραφούν αναφέρεται
παρακάτω, zταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε πλήρως
φορτισµένη µπαταρία (παρέχεται).
Σηµειώστε zτι ο πραγµατικzς αριθµzς µπορεί να είναι µικρzτερος απz αυτzν
που αναφέρεται, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
SLT-A77

SLT-A77V

Λειτουργία οθpνης LCD

Περίπου 530 εικzνες

Περίπου 530 εικzνες

Λειτουργία σκοπεύτρου

Περίπου 470 εικzνες

Περίπου 470 εικzνες

• Ο αριθµzς υπολογίζεται για µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία υπz τις
παρακάτω συνθήκες:
– Θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
– Χρησιµοποιώντας τη µπαταρία αφού έχει φορτιστεί για µια επιπλέον ώρα
απz τη στιγµή που θα σβήσει η λυχνία CHARGE.
– Χρησιµοποιώντας ένα “Memory Stick PRO Duo” της Sony (πωλείται
χωριστά).
– Η [Ποιzτητα] είναι ρυθµισµένη στη θέση [Υψηλή].
– Η [Λειτουργία αυτzµατης εστίασης] είναι ρυθµισµένη στο [Αυτzµατη AF].
– Λήψη µια φορά κάθε 30 δευτερzλεπτα.
– Το φλας φωτίζει κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντzς και εκτzς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
– Το [GPS On/Off] είναι ρυθµισµένο στη θέση [On] (µzνο SLT-A77V).
• Η µέθοδος µέτρησης είναι βασισµένη στο πρzτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

∆ιαθέσιµος χρpνος εγγραφής για µια ταινία
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση τον συνολικz χρzνο εγγραφής
µε χρήση µιας κάρτας µνήµης που έχει διαµορφωθεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
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Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικpνων / χρpνος εγγραφής
“Memory Stick PRO Duo”

(h: ώρες, m: λεπτά)

Χωρητικpτητα
Ρύθµιση
Εγγραφής

Σηµειώσεις
• Ο χρzνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή είναι
εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητz Ρυθµz Μπιτ) που ρυθµίζει αυτzµατα την ποιzτητα
εικzνας ανάλογα µε το σκηνικz λήψης. vταν πραγµατοποιείτε εγγραφή ενzς γρήγορα
κινούµενου θέµατος, η εικzνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο χρzνος εγγραφής µειώνεται
διzτι χρειάζεται περισσzτερη µνήµη για την εγγραφή. Ο χρzνος εγγραφής εξαρτάται
επίσης απz τις συνθήκες λήψης, το θέµα, ή τις ρυθµίσεις ποιzτητας
εικzνας/µεγέθους.
• Οι αναφερzµενες τιµές δεν είναι ο συνεχής χρzνος εγγραφής.
• Ο χρzνος εγγραφής ενδέχεται να εξαρτάται απz τις συνθήκες λήψης και την κάρτα
µνήµης που χρησιµοποιείται.
• vταν εµφανίζεται η ένδειξη
, σταµατήστε την εγγραφή της ταινίας. Η θερµοκρασία
στο εσωτερικz της φωτογραφικής µηχανής έχει αυξηθεί σε µη επιτρεπτz επίπεδο.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναπαραγωγή ταινιών, δείτε στη σελίδα 39.

Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών
• Χρειάζεται πολλή ενέργεια για την πραγµατοποίηση εγγραφής ταινιών υψηλής
ποιzτητας, ή τη συνεχή λήψη µε χρήση του αισθητήρα APS-C. Εποµένως, αν
πραγµατοποιείτε λήψεις µεγάλης διάρκειας, η θερµοκρασία στο εσωτερικz της
φωτογραφικής µηχανής θα αυξηθεί, ειδικά η θερµοκρασία του αισθητήρα εικzνας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η φωτογραφική µηχανή τίθεται αυτzµατα εκτzς λειτουργίας
διzτι οι υψηλές θερµοκρασίες επηρεάζουν την ποιzτητα των εικzνων, ή επιβαρύνουν
τον εσωτερικz µηχανισµz της φωτογραφικής µηχανής.
• Ο διαθέσιµος χρzνος για εγγραφή ταινιών αναφέρεται παρακάτω για την περίπτωση
που η φωτογραφική µηχανή αρχίζει την εγγραφή αφού έχει τεθεί εκτzς λειτουργίας
για κάποιο χρονικz διάστηµα. (Οι παρακάτω τιµές υποδεικνύουν τον συνεχή χρzνο

229

SLT-SLT-A77-A77V:SLT-A77 05/10/2011 1:26 ΜΜ Page 230

Επίλυση Προβληµάτων / Άλλα (Προηγµένες λειτουργίες)
Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικpνων / χρpνος εγγραφής
απz τη στιγµή που η φωτογραφική µηχανή αρχίζει την εγγραφή µέχρι τη στιγµή που
σταµατάει την εγγραφή.)
Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

Χρzνος συνεχούς
εγγραφής µιας ταινίας

20oC

Περίπου 29 λεπτά

30 C

Περίπου 29 λεπτά

40oC

Περίπου 13 λεπτά

o

• Ο διαθέσιµος χρzνος για εγγραφή ταινιών διαφέρει ανάλογα µε τη θερµοκρασία και
την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής πριν την αρχή της εγγραφής. Αν
πραγµατοποιείτε συχνά καδράρισµα ή λήψη φωτογραφιών µετά την ενεργοποίηση της
φωτογραφικής µηχανής, η θερµοκρασία στο εσωτερικz της φωτογραφικής µηχανής
αυξάνεται και ο διαθέσιµος χρzνος εγγραφής είναι µικρzτερος απz τις τιµές που
παρατίθενται στον πιο πάνω πίνακα.
• Αν η φωτογραφική µηχανή σταµατήσει την εγγραφή λzγω θερµοκρασίας, αφήστε τη
για µερικά λεπτά εκτzς λειτουργίας. Αρχίστε την εγγραφή αφού η εσωτερική
θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής επανέλθει πλήρως σε κανονικά επίπεδα.
• Αν κάνετε τα παρακάτω, ο χρzνος εγγραφής θα είναι µεγαλύτερος.
– Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή µακριά απz το άµεσο φως του ήλιου.
– Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτzς λειτουργίας zταν δεν χρησιµοποιείται.
– Αν είναι δυνατz, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο και απενεργοποιήστε τη λειτουργία
SteadyShot.
• Το µέγιστο µέγεθος ενzς αρχείου ταινίας είναι περίπου 2 GB. vταν το µέγεθος του
αρχείου είναι περίπου 2 GB, η εγγραφή σταµατάει αυτzµατα zταν το φορµά του
αρχείου είναι [MP4] και δηµιουργείται αυτzµατα ένα νέο αρχείο ταινίας zταν το
φορµά του αρχείου είναι [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p].
• Ο µέγιστος χρzνος συνεχούς εγγραφής είναι 29 λεπτά.
.
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Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Φωτογραφικής µηχανής Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε
Εναλλάξιµους Φακούς
Φακzς
Φακοί A-mount
[Αισθητήρας εικpνας]
Φορµά εικzνας

Αισθητήρας εικzνας CMOS 23,5 x 15,6 mm
(φορµά APS-C)
Συνολικzς αριθµzς πίξελ του αισθητήρα εικzνας
Περίπου 24 700 000 πίξελ
Αριθµzς ενεργών πίξελ της φωτογραφικής µηχανής
Περίπου 24 300 000 πίξελ

[SteadyShot]
Για φωτογραφίες

Για ταινίες

Σύστηµα: Μηχανισµzς µετατzπισης
αισθητήρα εικzνας
Αποτέλεσµα: Περίπου 2,5 έως 4,5 EV στην
ταχύτητα κλείστρου (ανάλογα µε τις
συνθήκες λήψης και τον προσαρµοσµένο
φακz)
Σύστηµα: Ηλεκτρονικz

[Λειτουργία Προστασίας απp τη Σκpνη]
Σύστηµα
Φορτισµένο προστατευτικz επίχρισµα επάνω
στο Φίλτρο Χαµηλής ∆ιέλευσης και στο
µηχανισµz Μετατzπισης αισθητήρα εικzνας
[Σύστηµα Αυτpµατης Εστίασης]
Σύστηµα
Σύστηµα TTL εντοπισµού φάσης, 19 σηµείων
(11 σηµεία σε σχήµα σταυρού)
Εύρος Ευαισθησίας
-1 EV έως 18 EV (σε ισοδύναµο ISO 100)
Φωτισµzς AF
Περίπου 1 έως 7 µέτρα
[Ηλεκτρονικp Σκpπευτρο]
Τύπος
Μέγεθος οθzνης
Συνολικzς αριθµzς κουκκίδων
Κάλυψη καρέ
Μεγέθυνση

Ηλεκτρονικz σκzπευτρο (Organic ElectroLuminescence)
1,3 cm (τύπος 0.5)
2 359 296 κουκκίδες
100%
1.09 x µε φακz 50 mm στο άπειρο, –1 m–1
(διοπτρία)
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Σηµείο Ματιού

Ρύθµιση ∆ιοπτρίας

Περίπου 27 mm απz τον προσοφθάλµιο φακz,
22 mm απz το πλαίσιο του προσοφθαλµίου σε
–1 m–1
–4.0 έως +3.0 m–1 (διοπτρία)

[Οθpνη LCD]
LCD panel
Συνολικzς αριθµzς κουκκίδων

7.5 cm (τύπου 3.0) TFT
921 600 (640 x 3 (RGB) x 480) κουκκίδες

[Έλεγχος Έκθεσης]
Κυψέλη Φωτοµέτρησης
Μέθοδος µέτρησης
Εύρος Μέτρησης

Αισθητήρας “Exmor” CMOS
Μέτρηση αξιολzγησης 1200 ζωνών
-2 EV έως +17 EV στις λειτουργίες
Πολλαπλών Τµηµάτων, Κεντροβαρής και
Σηµειακή (σε ISO 100 µε φακz F 1.4)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης προτεινzµενης έκθεσης)
AUTO, ISO 50 έως 16 000 (βήµα 1/3 EV)
Αντιστάθµιση έκθεσης
± 3.0 EV (βήµα επιλέξιµο µεταξύ 1/3 EV και
1/2 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος
Εύρος ταχυτήτων
Ταχύτητα Συγχρονισµού Φλας
[Ενσωµατωµένο Φλας]
Αρ. G Φλας
Χρzνος επαναλειτουργίας
Κάλυψη φλας
Αντιστάθµιση φλας
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Ηλεκτρονικά ελεγχzµενο, κάθετης κίνησης,
τύπου εστιακού επιπέδου
1/8000 του δευτερολέπτου έως 30
δευτερzλεπτα, bulb
1/250 του δευτερολέπτου

GN 12 (σε µέτρα µε ISO 100)
Περίπου 3 δευτερzλεπτα
Κάλυψη φακού 16 mm (εστιακή απzσταση
που υποδεικνύεται στο φακz)
± 3.0 EV (βήµα επιλέξιµο µεταξύ 1/3 EV και
1/2 EV)
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Εµβέλεια φλας

Ρύθµιση ISO

∆ιάφραγµα

[Συνεχής Λήψη]
Ταχύτητα συνεχούς λήψης

Continuous Advance Priority AE: Μέγιστο 12
εικzνες ανά δευτερzλεπτο /
: Μέγιστο 8
εικzνες ανά δευτερzλεπτο /
: Μέγιστο 3
εικzνες ανά δευτερzλεπτο
• Με τις δικές µας συνθήκες µέτρησης. Η
ταχύτητα συνεχούς λήψης ενδέχεται να
είναι µικρzτερη, ανάλογα µε τις συνθήκες
λήψης.
Μέγιστος αριθµzς συνεχzµενων λήψεων
Στη λειτουργία Continuous Advance Priority AE
Extra fine: 13 εικzνες/Fine: 17 εικzνες/
Standard: 17 εικzνες/RAW & JPEG: 11
εικzνες/RAW: 13 εικzνες
Στη συνεχή λήψη
Extra fine: 13 εικzνες/Fine: 18 εικzνες/
Standard: 18 εικzνες/RAW & JPEG: 11
εικzνες/RAW: 13 εικzνες
[Αναπαραγωγή εικpνας µε ζουµ]
Κλίµακα ζουµ
Μέγεθος εικzνας: L: Περίπου x1.0 – x13.6/M:
Περίπου x1.0 – x9.9/S: Περίπου x1.0 – x6.8
[Φορµά Εγγραφής]
Φορµά αρχείων
Φωτογραφίες 3D
Ταινίες (AVCHD format)

Συµβατz µε JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline) συµβατz µε DPOF
Συµβατz µε MPO (MPF Extended (Disparity
Image))
Συµβατz µε AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch, εξοπλισµένο µε
Dolby Digital Stereo Creator
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Ταινίες (φορµά MP4)

• Κατασκευάζεται κατzπιν αδείας των Dolby
Laboratories.
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch

[Μέσο εγγραφής]
“Memory Stick PRO Duo”, κάρτα µνήµης SD
[Ακροδέκτες εισpδου/εξpδου]
USB
HDMI
Ακροδέκτης Μικροφώνου
Ακροδέκτης REMOTE

Μίνι Β, USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)
Μίνι ακροδέκτης HDMI
Μίνι ακροδέκτης στέρεο, διάµετρος 3,5 mm

[Τροφοδοσία ρεύµατος, γενικά]
Μπαταρία
Επαναφορτιζzµενη µπαταρία NP-FM500H
[Άλλα]
Μικρzφωνο
Ηχείο
Εκτύπωση Exif
PRINT image matching IIΙ
∆ιαστάσεις
Βάρος

Θερµοκρασία λειτουργίας

Στερεοφωνικz
Μονοφωνικz
Συµβατή
Συµβατή
Περίπου 142,6 x 104,0 x 80,9 mm (π/υ/β, χωρίς
τα µέρη που προεξέχουν)
Περίπου 732 γρ. (µε µπαταρία και “Memory
Stick PRO Duo”)
Περίπου 653 γρ. (µzνο το σώµα)
0°C έως +40°C

Σηµείωση σχετικά µε τη συµβατpτητα των δεδοµένων εικpνας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή εναρµονίζεται µε το γενικz πρzτυπο DCF
(Πρzτυπο Κανzνων Σχεδιασµού για τα Συστήµατα Αρχείων στις Κάµερες), το
οποίο καθιερώθηκε απz την JEITA (Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών και
Πληροφορικής Τεχνολογίας της Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυzµαστε την αναπαραγωγή απz άλλες συσκευές εικzνων οι οποίες
έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή σας, ούτε την αναπαραγωγή
απz τη φωτογραφική µηχανή σας εικzνων που έχουν εγγραφεί ή υποστεί
επεξεργασία µε άλλες συσκευές.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπzκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
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Φορτιστής µπαταρίας / Μπαταρία
Φορτιστής Μπαταρίας BC-VM10A
Τάση εισzδου
Τάση εξzδου
Θερµοκρασία λειτουργίας
Θερµοκρασία φύλαξης
Μέγιστες διαστάσεις
Βάρος

100 έως 240 V AC, 50/60 Hz, 9 W
8,4 V DC, 0,75 A
0oC έως +40oC
-20°C έως +60°C
Περίπου 70 x 25 x 95 mm (Π/Υ/Β)
Περίπου 90 γρ.

Επαναφορτιζpµενη µπαταρία NP-FM500H
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία
Μέγιστη τάση
Ονοµαστική τάση
Μέγιστη τάση φzρτισης
Μέγιστο ρεύµα φzρτισης
Χωρητικzτητα
Μέγιστες διαστάσεις
Βάρος

Μπαταρία ιzντων λιθίου
DC 8,4 V
DC 7,2 V
DC 8,4 V
2,0 Α
Τυπική 11,8 Wh (1650 mAh)
Ελάχιστη 11,5 Wh (1600 mAh)
Περίπου 38,2 x 20,5 x 55,6 mm (Π/Υ/Β)
Περίπου 78 γρ.

Φακpς
lνοµα
(lνοµα µοντέλου)
Εστιακή απpσταση
ισοδύναµη µε φορµά
35 mm* (mm)
Lens-groups elements
Γωνία θέασης*
Ελάχιστη εστίαση**
(µέτρα (πpδια))
Μέγιστη µεγέθυνση (x)
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lνοµα
(lνοµα µοντέλου)
Ελάχιστο f-stop
∆ιάµετρος φίλτρου (mm)
∆ιαστάσεις
(µεγ. διάµετρος x ύψος
(mm)
Βάρος (γρ.)
* Οι τιµές για την εστιακή απzσταση ισοδύναµο µε φορµά 35mm και τη γωνία θέασης
βασίζονται σε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές εναλλάξιµων φακών εξοπλισµένες µε
αισθητήρα εικzνας µεγέθους APS-C.
** Η ελάχιστη εστίαση είναι η κοντινzτερη απzσταση απz τον αισθητήρα εικzνας µέχρι
το θέµα.
• Ο φακzς αυτzς είναι εξοπλισµένος µε έναν κωδικοποιητή απzστασης. Ο
κωδικοποιητής απzστασης επιτρέπει πιο ακριβή µέτρηση (ADI) χρησιµοποιώντας ένα
φλας για ADI.
• Ανάλογα µε το µηχανισµz του φακού, η εστιακή απzσταση ενδέχεται να αλλάζει µε
κάθε αλλαγή της απzστασης λήψης. Η εστιακή απzσταση θεωρεί zτι ο φακzς είναι
εστιασµένος στο άπειρο.
• Η θέση απείρου δίνει τη δυνατzτητα κάποιας προσαρµογής για αντιστάθµιση της
µετατzπισης του φακού που προκαλείται απz την αλλαγή της θερµοκρασίας. Για να
πραγµατοποιήσετε λήψη ενzς θέµατος σε άπειρη απzσταση µε τη λειτουργία MF,
χρησιµοποιείστε το σκzπευτρο και ρυθµίστε την εστίαση..

Σηµείωση σχετικά µε την εστιακή απpσταση
Η γωνία εικzνας αυτής της φωτογραφικής µηχανής είναι πιο στενή απz µια
φωτογραφική µηχανή µε φιλµ τύπου 35 mm. Μπορείτε να βρείτε την κατά
προσέγγιση ισοδύναµη εστιακή απzσταση µιας φωτογραφικής µηχανής µε
φιλµ τύπου 35 mm και να τραβήξετε µε την ίδια γωνία εικzνας, αυξάνοντας
την εστιακή απzσταση του φακού σας κατά το ήµισυ.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας έναν φακz των 50 mm, µπορείτε να
επιτύχετε το κατά προσέγγιση ισοδύναµο ενzς φακού 75 mm µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ τύπου 35 mm.
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Εµπορικά Σήµατα
• Το
είναι εµπορικz σήµα της
Sony Corporation.
• Το “Memory Stick”, το
, το
“Memory Stick PRO”, το
, το “Memory Stick
Duo”, το
, το
“Memory Stick PRO Duo”, το
, το “Memory
Stick PRO-HG Duo”, το
, το “Memory
Stick Micro”, το “MagicGate” και το
είναι εµπορικά σήµατα
της Sony Corporation.
• Το “InfoLITHIUM” είναι εµπορικz
σήµα της Sony Corporation.
• Το “PhotoTV HD” είναι εµπορικz
σήµα της Sony Corporation.
• Το “AVCHD” και το λογzτυπο
“AVCHD” είναι εµπορικά σήµατα
της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Blu-ray Disc™ και το Blu-ray™
είναι εµπορικά σήµατα του Blu-ray
Disc Association.
• Το Dolby και το σύµβολο µε το
διπλz D είναι εµπορικά σήµατα των
Dolby Laboratories.
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα ή εµπορικά
σήµατα της Microsoft Corporation
στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
• Το HDMI, το λογzτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της HDMI Licensing LLC.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι είτε
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα,
είτε εµπορικά σήµατα της Apple
Inc.
• Το PowerPC είναι κατοχυρωµένο
εµπορικz σήµα της IBM Corporation
στις Η.Π.Α.

• Τα Intel, Intel Core, MMX και
Pentium είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της Intel Corporation.
• Το λογzτυπο SDXC είναι εµπορικz
σήµα της SD-3C, LLC.
• Το Eye-Fi είναι εµπορικz σήµα της
Eye-Fi Inc.
• Το MultiMediaCard είναι εµπορικz
σήµα του MultiMediaCard
Association.
• Το
και το “PlayStation” είναι
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της Sony Computer Entertainment
Inc.
• Το Adobe είναι κατοχυρωµένο
εµπορικz σήµα ή εµπορικz σήµα
της Adobe Systems Incorporated
στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή
άλλες χώρες.
• Επιπλέον, zλα τα άλλα ονzµατα
συστηµάτων και προϊzντων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε αυτz το
εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων
δηµιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστzσο, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτz το εγχειρίδιο.

• Απολαύστε ακzµα περισσzτερο το
PlayStation3 σας
πραγµατοποιώντας λήψη της
εφαρµογής για PlayStation3 απz το
PlayStation Store (zπου είναι
διαθέσιµο).
• Η εφαρµογή για PlayStation 3
απαιτεί ένα λογαριασµz στο
PlayStation Network και λήψη της
εφαρµογής.
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Είναι διαθέσιµη στις περιοχές που
είναι διαθέσιµο το PlayStation
Store.
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Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη
�ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν σας �ρειαστεί σέρ�ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς ή µ’ ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ µας
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής �ώνης (Ε��) ή και άλλων �ωρών π�υ
ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπ�ρείτε να �ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη τ�υ δικτύ�υ µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς, στ�υς
καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων µας και στις ιστ�σελίδες µας.
Για να απ��ύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης
πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρ�ύσα εγγύηση ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα
�υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρ�ύσα, η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ απ� την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για
να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης, απ�δει�θεί ελαττωµατικ� τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία της αρ�ικής
αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων
Σέρ�ις ASN της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς
εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ
Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται
ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρ�ύσας εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ�
τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ�
αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν � τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έ�ει αλλ�ιωθεί,
διαγρα�εί, α�αιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστ�ς.
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια/διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα
απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά
την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη
µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:
n Περι�δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ�τέλεσµα �υσι�λ�γικής �θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα �π�ία πρ��λέπεται περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής
εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική
ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
‚ τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η
σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σύµ�ωνα µε τις �δηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε τρ�π� µη σύµ�ων� µε τις τε�νικές πρ�διαγρα�ές και τα
πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιµ�π�ιείται τ� πρ�ϊ�ν.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη
εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα �π�ία �ρησιµ�π�ιείται ή στα �π�ία ενσωµατώνεται
τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς απ� άλλα πρ�ϊ�ντα της Sony ειδικά σ�εδιασµένα για να �ρησιµ�π�ι�ύνται µε τ� εν λ�γω
πρ�ϊ�ν.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η
κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ� τη Sony.
o Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.
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o Ρυθµίσεις ή πρ�σαρµ�γές �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις �π�ίες

συµπεριλαµ�άν�νται:
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‚ η ανα�άθµιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς πέρα απ� τις πρ�διαγρα�ές ή τα �αρακτηριστικά π�υ περιγρά��νται
στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης ή
‚ �ι τρ�π�π�ιήσεις τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε σκ�π� να συµµ�ρ�ωθεί πρ�ς εθνικές ή τ�πικές τε�νικές
πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε �ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε
σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά, υγρά, �ηµικές και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα,
ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία,
ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρ�ύσα εγγύηση καλύπτει µ�ν� τα υλικά µέρη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. ∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί� παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν
τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.

Ε�αιρέσεις και περι�ρισµ�ί
Με ε�αίρεση των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υ
ν�µ�υ ή άλλη) �σ�ν α��ρά την π�ι�τητα, την επίδ�ση, την ακρί�εια, την α�ι�πιστία, την καταλληλ�τητα τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς ή τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ παρέ�εται ή συν�δεύει τ� πρ�ϊ�ν, για συγκεκριµέν� σκ�π�. Εάν η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει πλήρως ή µερικώς την παρ�ύσα ε�αίρεση, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την εγγύησή
της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν
ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη διάρκεια ισ�ύ�ς της
παρ�ύσας εγγύησης.
Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για �π�ιαδήπ�τε
απώλεια ή �ηµιά π�υ σ�ετί�εται µε τα πρ�ϊ�ντα, τ� σέρ�ις, την παρ�ύσα εγγύηση, συµπεριλαµ�αν�µένων
–των �ικ�ν�µικών και άυλων απωλειών– τ�υ τιµήµατ�ς π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς –της
απώλειας κερδών, εισ�δήµατ�ς, δεδ�µένων, απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε
συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων– της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
αυτή η απώλεια ή �ηµία α��ρά σε:
o Μειωµένη λειτ�υργία ή µη λειτ�υργία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων λ�γω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµ�τητας κατά την περί�δ� π�υ αυτ� �ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία
πρ�κάλεσε διακ�πή διαθεσιµ�τητας τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, απώλεια �ρ�ν�υ �ρήστη ή διακ�πή της εργασίας.
o Παρ��ή ανακρι�ών πληρ���ριών π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
o �ηµιά ή απώλεια λ�γισµικών πρ�γραµµάτων ή α�αιρ�ύµενων µέσων απ�θήκευσης δεδ�µένων ή
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για απώλειες και �ηµιές, π�υ υπ�κεινται σε �ιεσδήπ�τε γενικές αρ�ές δικαί�υ,
συµπεριλαµ�αν�µένης της αµέλειας ή άλλων αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN έ�ει
ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).
Στ� µέτρ� π�υ η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει ή περι�ρί�ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί
ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ της επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγ�ρεύ�υν την ε�αίρεση ή τ�ν περι�ρισµ� �ηµιών π�υ ��είλ�νται σε αµέλεια,
σε �αριά αµέλεια, σε εκ πρ�θέσεως παράπτωµα, σε δ�λ� και παρ�µ�ιες πρά�εις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση, δεν υπερ�αίνει την τιµή π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς, ωστ�σ� αν η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν� περι�ρισµ�ύς ευθυνών υψηλ�τερ�υ �αθµ�ύ, θα
ισ�ύ�υν �ι τελευταί�ι.

Τµήµα Ε�υπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις απ� σταθερ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
211 1980 703 (για κλήσεις απ� κινητ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
800 91150 (για κλήσεις απ� σταθερ�/κινητ� τηλέφων� Κύπρ�υ)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr

FEDON ADVERTISING

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σ��ίας 1
151 24 Μαρ�ύσι

D.T.P. FEDON MON. E.Π.E.

Τα επι�υλασσ�µενα ν�µιµα δικαιώµατά σας
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε
τ�υς �ρ�υς π�υ περιέ��νται σε αυτήν, �ωρίς να παρα�λάπτ�νται τα δικαιώµατά τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την
ισ�ύ�υσα εθνική ν�µ�θεσία σ�ετικά µε την πώληση καταναλωτικών πρ�ϊ�ντων. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν θίγει
τα ν�µιµα δικαιώµατα π�υ ενδε��µένως να έ�ετε, �ύτε εκείνα π�υ δεν µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να
περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η
διεκδίκηση �π�ιωνδήπ�τε δικαιωµάτων σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.

Μπορείτε να βρείτε πρσθετες πληροφορίες σχετικά µε αυτ το
προϊν και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στον ∆ικτυακ Τπο
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.
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