SLT-A99-A99V COVER_SLT-A99 24/09/2012 4:13 ΜΜ Page 1

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εναλλάξιµων Φακών

Εγχειρίδιο

SLT-A99/SLT-A99V

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.

SLT-A99-A99V COVER_SLT-A99 24/09/2012 4:13 ΜΜ Page 2

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:17 ΜΜ Page 1

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εναλλάξιµων Φακών

SLT-A99/SLT-A99V

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:17 ΜΜ Page 2

Περιεχqµενα
Εισαγωγή στις λειτουργίες ................................................................9

Πριν τη χρήση
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας ..12
Έλεγχος των παρεχ|µενων εξαρτηµάτων ....................................15
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής ..................16
Μπροστινή πλευρά ......................................................................16
Πίσω πλευρά ................................................................................17
Επάνω πλευρά..............................................................................19
Πλαïνά µέρη ................................................................................21
Κάτω µέρος ..................................................................................23
Προσαρµογέας υποδοχής αξεσουάρ ........................................24
Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθ|νη ..........................25
Λίστα εικονιδίων στην οθ|νη LCD ............................................25
Λίστα εικονιδίων στην οθ|νη ενδείξεων ..................................29

Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα πλήκτρα/
διακ|πτες ....................................................................................30
Τρ|πος χρήσης της οθ|νης Quick Navi ....................................31
Τρ|πος χρήσης του αθ|ρυβου πολλαπλού επιλογέα ............32
Επιλογή µιας λειτουργίας µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) ........34
Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών) ..............................................................................35
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU ....................37
Χρήση του Οδηγού Λειτουργιών της Φωτογραφικής µηχανής
(In-Camera Guide) ......................................................................48

Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Φ|ρτιση της µπαταρίας ....................................................................49
Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά) ....51
Συµβατές κάρτες µνήµης ..........................................................54
Προσαρµογή εν|ς φακού ................................................................55
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας ......................................................57
Επαναρρύθµιση της ηµεροµηνίας και ώρας ............................58
Ρύθµιση της γωνίας της οθ|νης LCD ............................................59
Λήψη µιας καθαρής εικ|νας χωρίς κούνηµα της φωτογραφικής
µηχανής ........................................................................................60
Προειδοποιητική ένδειξη κουνήµατος της φωτογραφικής
µηχανής ..................................................................................60

2

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 3

Χρήση της λειτουργίας SteadyShot ..........................................60
Σωστ| κράτηµα της φωτογραφικής µηχανής ..........................61
Αφαίρεση του καλύµµατος Προσοφθάλµιου Φακού ....................62

Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών ..........................................................................63
Εγγραφή ταινιών ..............................................................................65
Αναπαραγωγή εικ|νων ....................................................................66
Εναλλαγή µεταξύ φωτογραφιών και ταινιών............................66
∆ιαγραφή εικ|νων (Delete) ..............................................................67

Επιλογή µιας λειτουργίας λήψης
Επιλογή µιας λειτουργίας λήψης ....................................................68
Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας περιστρέφοντας τον
επιλογέα θέσης λειτουργίας ................................................69
Αυτ|µατη Λειτουργία ......................................................69
Επιλογή Σκηνικού ................................................................71
Sweep Panorama ..................................................................73
Tele-zoom Cont. Priority AE ..............................................76
Αυτ|µατο Πρ|γραµµα ..............................................................77
Προτεραι|τητα ∆ιαφράγµατος ..............................................78
Προτεραι|τητα Ταχύτητας Κλείστρου ..................................80
Χειροκίνητη Έκθεση ..............................................................82
BULB ........................................................................................84
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης ....................86

Αλλαγή της οθqνης πληροφοριών εγγραφής
Αλλαγή της οθ|νης πληροφοριών εγγραφής (DISP) ....................87
Επιλογή της λειτουργίας οθ|νης ..............................................87
Ιστ|γραµµα ..................................................................................89
Έλεγχος του θέµατος δια µέσου του φακού χωρίς την
εµφάνιση εφέ ........................................................................89

Ρύθµιση της εστίασης
Ρύθµιση της εστίασης ......................................................................91
Αυτ|µατη Εστίαση ......................................................................91
Κλείδωµα εστίασης......................................................................94
Περιοχή αυτ|µατης εστίασης (AF) ............................................95
Παρακολούθηση εν|ς Αντικειµένου ........................................95
Περιορισµ|ς της περιοχής αυτ|µατης εστίασης (AF Range
Control) ..................................................................................98

3

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 4

Περιεχqµενα
Ρύθµιση της εστίασης χωρίς το κλείστρο (AF On) ................100
Φωτισµ|ς αυτ|µατης εστίασης (Φωτισµ|ς AF) ......................100
Ρύθµιση ακριβείας της αυτ|µατης εστίασης
(AF Micro Adj.)......................................................................101
Χειροκίνητη εστίαση ................................................................101
Ενίσχυση του περιγράµµατος των εστιασµένων περιοχών
(Peaking) ..............................................................................102
Μεγεθυντής Εστίασης ..............................................................103
Άµεση χειροκίνητη εστίαση (DMF) ..........................................104
Έλεγχος AF/MF..........................................................................105

Ρύθµιση της φωτεινqτητας της εικqνας
Αντιστάθµιση έκθεσης....................................................................106
Κλείδωµα Αυτ|µατης Έκθεσης (AE Lock)....................................108
Λειτουργία Φωτοµέτρησης ............................................................109

Χρήση της λειτουργίας οδήγησης
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης..................................110
Λήψη µιας φωτογραφίας (Single Shooting)............................110
Συνεχής Λήψη (Cont. Shooting) ..............................................111
Χρονοδιακ|πτης ........................................................................111
Bracket: Cont./Single Bracket ..................................................112
Bracket Ισορροπίας Λευκού (WB) ............................................113
Bracket DRO ..............................................................................114
Remote Cdr. ..............................................................................114

Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Χρήση του φλας (πωλείται χωριστά) ............................................115
Ασύρµατο φλας..........................................................................116
Αργ|ς Συγχρονισµ|ς ................................................................117
Χρήση εν|ς φλας εξοπλισµένου µε καλώδιο τερµατικού
συγχρονισµού φλας ............................................................118
∆ιαθέσιµες λειτουργίες φλας ........................................................119
Αντιστάθµιση Φλας..........................................................................120
Έλεγχος φλας..................................................................................121
Κλείδωµα FEL ..................................................................................122
Ρύθµιση ISO ....................................................................................124
Μείωση θορύβου πολλαπλών καρέ ........................................124
Αυτ|µατη αντιστάθµιση της φωτειν|τητας και της αντίθεσης
(D-Range) ..................................................................................126

4

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 5

D-Range Optimizer ....................................................................126
Auto HDR ....................................................................................127
Ρύθµιση της επεξεργασίας εικ|νας ..............................................129
Eφέ Εικ|νας ..............................................................................129
∆ηµιουργικ| Στυλ ......................................................................130
Ρύθµιση των χρωµατικών τ|νων (Ισορροπία λευκού) ................133
Θερµοκρασία χρώµατος/Φίλτρο χρώµατος (C.Temp./Filter) ....134
Προσωπική ισορροπία λευκού..................................................135
Ρύθµιση µεγέθους εικ|νας ............................................................137
Μέγεθος Εικ|νας ......................................................................137
Παν|ραµα: Μέγεθος ................................................................137
Ρύθµιση της αναλογίας διαστάσεων και της ποι|τητας εικ|νας....139
Αναλογία ∆ιαστάσεων ..............................................................139
Ποι|τητα ....................................................................................139
Ανίχνευση Προσώπων ....................................................................141
Καταχώριση Προσώπου ............................................................142
Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου (Auto Port. Framing) ......143
Κλείστρο Χαµ|γελου ......................................................................145
Ζουµ..................................................................................................147
Ζουµ σε ένα βήµα (Έξυπνος τηλεφακ|ς) ..............................147
Ζουµ διατηρώντας την τρέχουσα ανάλυση της εικ|νας
(Clear Image Zoom)..............................................................147
Μείωση του θορύβου σε µια εικ|να..............................................150
Μείωση θορύβου Έκθεσης Μεγάλης ∆ιάρκειας (Long
Exposure NR)........................................................................150
Μείωση θορύβου Υψηλού ISO (High ISO NR) ........................150
Καθορισµ|ς του χρωµατικού χώρου ............................................151

Ρύθµιση εγγραφής ταινιών
Ρύθµιση εγγραφής ταινιών ............................................................152
Αλλαγή της ευαισθησίας παρακολούθησης της αυτ|µατης
εστίασης κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών ..........153
Εγγραφή ταινιών µε ρύθµιση της ταχύτητας κλείστρου
και του διαφράγµατος ........................................................153
Φορµά Αρχείων ..........................................................................155
Ρύθµιση Εγγραφής....................................................................155
Στάθµη Εγγραφής Ήχου ..........................................................157
Εµφάνιση Στάθµης Ήχου..........................................................157
Έλεγχος του ήχου µε χρήση ακουστικών ..............................158
Συγχρονισµ|ς Εξ|δου Ήχου ....................................................158

5

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 6

Περιεχqµενα
Εγγραφή Ήχου ..........................................................................159

Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής ......................................160
Επιλογή της κάρτας µνήµης που χρησιµοποιείται για την
αναπαραγωγή ......................................................................160
Εναλλαγή µεταξύ φωτογραφιών και ταινιών (Λειτουργία
Προβολής) ............................................................................160
Μεγέθυνση εικ|νων ..................................................................160
Αλλαγή στην οθ|νη λίστας εικ|νων ........................................161
Περιστροφή µιας εικ|νας ........................................................162
Παρουσίαση................................................................................163
Οθ|νη Αναπαραγωγής ..............................................................164
Οθ|νη που εµφανίζεται στη λειτουργία αναπαραγωγής ............165
Αλλαγή της οθ|νης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ..165
Λίστα εικονιδίων στην οθ|νη ιστογράµµατος ........................165
Προστασία εικ|νων (Προστασία) ..................................................167
Καθορισµ|ς εκτύπωσης ................................................................168
Καθορισµ|ς DPOF ....................................................................168
Αποτύπωση Ηµεροµηνίας ........................................................168
Αντιγραφή εικ|νων ........................................................................169
∆ιαγραφή εικ|νων (∆ιαγραφή) ......................................................170
∆ιαγραφή (Πολλαπλών Εικ|νων) ............................................170
∆ιαγραφή |λων των εικ|νων ή ταινιών που εµφανίζονται
στην τρέχουσα λειτουργία προβολής ..............................171
Προβολή εικ|νων σε µια οθ|νη τηλε|ρασης ..............................172
Εµφάνιση Πληροφοριών HDMI ................................................173
Χρήση του “BRAVIA” Sync ......................................................174

Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής ....175
Απελευθέρωση κλείστρου χωρίς Φακ| ..................................175
Γραµµές Πλέγµατος ..................................................................175
Αυτ|µατη Ανασκ|πηση ............................................................175
Λειτουργία του πλήκτρου AEL ................................................176
Πλήκτρο ISO, πλήκτρο AF/MF, Πλήκτρο Προεπισκ|πησης ..176
Προσαρµ|σιµο πλήκτρο............................................................177
Ηλεκτρονικ| Πρ|σθιο Κλείστρο-Κουρτίνα ............................177
Φωτειν|τητα οθ|νης LCD ........................................................177
Φωτειν|τητα Σκοπεύτρου ........................................................178

6

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 7

Εξοικον|µηση Ενέργειας ........................................................178
Ρύθµιση FINDER/LCD................................................................179
Σύλληψη σε Μέγεθος APS-C ..................................................179
Επιλογέας PAL/NTSC (µ|νο για συσκευές συµβατές
µε 1080 50i) ..........................................................................180
Αντιστάθµιση φακού ......................................................................181
Αντιστάθµιση Φακού: Περιφερειακή Σκίαση ..........................181
Αντιστάθµιση Φακού: Χρωµατική Απ|κλιση............................181
Αντιστάθµιση Φακού: Παραµ|ρφωση ......................................181
Καθορισµ|ς της µεθ|δου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης........182
Λειτουργία Εγγραφής ..............................................................182
∆ιαµ|ρφωση ..............................................................................183
Αριθµ|ς Αρχείου........................................................................183
xνοµα Φακέλου ........................................................................183
Επιλογή Φακέλου Εγγραφής ....................................................184
Νέος Φάκελος ............................................................................184
Ανάκτηση Βάσης ∆εδοµένων Εικ|νων ..................................185
Ρυθµίσεις Αναφ|ρτωσης (Upload) ..........................................185
Καταγραφή πληροφοριών θέσης χρησιµοποιώντας τη
GPS (µ|νο SLT-A99V) ..............................................................187
∆εδοµένα Υποβοήθησης GPS..................................................188
Αυτ|µατη ∆ι|ρθωση Ώρας GPS ..............................................188
Καταχώριση των προσωπικών σας ρυθµίσεων ............................190
Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων ............................191
Έλεγχος της έκδοσης του λογισµικού ........................................198

Προβολή εικqνων σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού ....................................................................199
Χρήση του “Image Data Converter” ........................................199
Χρήση του “PlayMemories Home” ..........................................199
Χρήση του “Remote Camera Control” ....................................200
Προτειν|µενο περιβάλλον υπολογιστή (Windows) ..............201
Προτειν|µενο περιβάλλον υπολογιστή (Mac) ........................201
Εγκατάσταση του λογισµικού (Windows) ..............................202
Εγκατάσταση του λογισµικού (Mac) ........................................203
Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον υπολογιστή ............204
Προετοιµασία της σύνδεσης USB ..........................................204

7

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 8

Περιεχqµενα
Καθορισµ|ς του LUN (Αριθµ|ς Λογικής Μονάδας)
(USB LUN Setting)................................................................204
Σύνδεση στον υπολογιστή........................................................205
Εισαγωγή εικ|νων στον υπολογιστή (Windows) ....................205
Εισαγωγή εικ|νων στον υπολογιστή (Mac) ............................206
Αποσύνδεση της φωτογραφικής µηχανής απ| τον
υπολογιστή ..........................................................................207
∆ηµιουργία εν|ς δίσκου µε ταινίες ..............................................208
Επιλογή της µεθ|δου για τη δηµιουργία εν|ς δίσκου µε
ταινίες ..................................................................................208
∆ηµιουργία εν|ς δίσκου µε ποι|τητα εικ|νας υψηλής
ευκρίνειας (HD) (Εγγραφή δίσκου AVCHD) ......................209
∆ηµιουργία εν|ς δίσκου µε ποι|τητα εικ|νας κανονικής
ευκρίνειας (STD) ..................................................................210
∆ίσκοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε το
“PlayMemories Home” ........................................................211
∆ηµιουργία εν|ς δίσκου µε µια συσκευή που δεν είναι
υπολογιστής ........................................................................211

Επίλυση Προβληµάτων/Άλλα
Επίλυση Προβληµάτων ..................................................................212
Προειδοποιητικά µηνύµατα............................................................221
Καθαρισµ|ς της φωτογραφικής µηχανής και εν|ς φακού ........223
Καθαρισµ|ς του αισθητήρα εικ|νας ............................................224
Προφυλάξεις....................................................................................227
Χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας στο εξωτερικ| –
Πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος ................................................230
Φορµά AVCHD..................................................................................231
GPS (µ|νο SLT-A99V) ....................................................................232
Κάρτα µνήµης ..................................................................................234
Μπαταρία/Φορτιστής µπαταρίας....................................................236
Άδεια ................................................................................................238

8

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 9

Εισαγωγή στις λειτουργίες
Η εν|τητα αυτή εισάγει κάποιες λειτουργίες λήψης που χρησιµοποιούνται
συχνά, καθώς και κάποιες χαρακτηριστικές λειτουργίες.
Για λεπτοµέρειες, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση.

Λειτουργίες λήψης που χρησιµοποιούνται συχνά
Αντιστάθµιση έκθεσης (106)
Μπορείτε να αντισταθµίσετε την έκθεση για να ρυθµίσετε τη φωτειν|τητα
ολ|κληρης της οθ|νης.
Ακ|µα και |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι στη θέση Μ, η έκθεση µπορεί να
αντισταθµιστεί αν η ευαισθησία ISO είναι ρυθµισµένη στη θέση [AUTO].

Ευαισθησία ISO (124)/Μείωση θορύβου πολλαπλών καρέ (124)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία στο φως.
Η ευαισθησία ISO µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ ISO 50 και ISO 25600.
Αν επιλέξετε το
(Μείωση Θορύβου Πολλαπλών Καρέ), µπορείτε να
επιλέξετε µεγαλύτερους αριθµούς ISO απ| τη µέγιστη ευαισθησία ISO.

Ισορροπία λευκού (133)
Μπορείτε να ρυθµίσετε τους χρωµατικούς τ|νους.
Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθµιση για µια πηγή φωτ|ς, ή να
πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις ακριβείας συνδυάζοντας τη θερµοκρασία
χρώµατος µε το φίλτρο χρώµατος.

Λειτουργία οδήγησης (110)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κατάλληλη λειτουργία οδήγησης ανάλογα
µε το σκοπ| σας, |πως λήψη µιας φωτογραφίας, συνεχή λήψη, Bracket, ή
λήψη µε ένα Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.

Πρωτqτυπες χαρακτηριστικές λειτουργίες
Έλεγχος Περιοχής Αυτqµατης Εστίασης (98)
Μπορείτε να περιορίσετε την περιοχή αυτ|µατης εστίασης για να αποφύγετε
την εστίαση αντικειµένων που δεν θέλετε.
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Εισαγωγή στις λειτουργίες

DRO/Auto HDR (126)
D-Range Optimizer: Χωρίζοντας την εικ|να σε µικρές περιοχές, η
φωτογραφική µηχανή αναλύει την αντίθεση φωτ|ς και σκιάς µεταξύ του
θέµατος και του φ|ντου, δηµιουργώντας µια εικ|να µε τη βέλτιστη
φωτειν|τητα και διαβάθµιση.
Auto HDR: Πραγµατοποιεί λήψη 3 εικ|νων µε διαφορετική έκθεση και µετά
υπερθέτει αυτές τις εικ|νες για να δηµιουργήσει µια εικ|να µε πλούσια
χρωµατική διαβάθµιση.

∆ηµιουργικq Στυλ (130)
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυµητ| στυλ µεταξύ 13 στυλ. Μπορείτε επίσης
να προσαρµ|σετε ορισµένους παράγοντες των εικ|νων, |πως την έκθεση,
χρησιµοποιώντας ως βάση το επιλεγµένο στυλ.

Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως (72)
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη νυχτερινών σκηνών µε λιγ|τερο
θ|ρυβο και θ|λωµα χωρίς να χρησιµοποιήσετε τρίποδο.

Εγγραφή ταινιών µε χειροκίνητες ρυθµίσεις (153)
Μπορείτε να προσαρµ|σετε την έκθεση στις λειτουργίες P, A, S, M κατά τη
διάρκεια της εγγραφής ταινιών.

Χρήση και προσαρµογή της φωτογραφικής µηχανής
Πληροφορίες οθqνης (87)
xταν κοιτάζετε στο σκ|πευτρο ενεργοποιείται η λειτουργία σκοπεύτρου και
|ταν αποµακρύνετε το πρ|σωπ| σας απ| το σκ|πευτρο, η λειτουργία
προβολής επανέρχεται στη λειτουργία οθ|νης LCD. Μπορείτε να αλλάξετε τη
λειτουργία οθ|νης πιέζοντας το πλήκτρο DISP.

Quick Navi (Γρήγορη Πλοήγηση) (31)
Στη λειτουργία σκοπεύτρου, µπορείτε να αλλάξετε γρήγορα την οθ|νη LCD
στην οθ|νη Quick Navi πιέζοντας το πλήκτρο Fn. Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε τις διάφορες ρυθµίσεις µε διαισθητικ| χειρισµ|.

Αθqρυβος πολλαπλqς επιλογέας (32)
Χρησιµοποιώντας τον αθ|ρυβο πολλαπλ| επιλογέα που έχει σχεδιαστεί για να
µειώσει τον ήχο περιστροφής του επιλογέα, µπορείτε να ρυθµίσετε διάφορα
στοιχεία χωρίς θ|ρυβο, |πως τη λειτουργία εστίασης, ή τη στάθµη εγγραφής
ήχου.
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Εισαγωγή στις λειτουργίες

Προσαρµογή (42, 177)
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε ένα προσαρµ|σιµο πλήκτρο στο
οποίο µπορεί να αντιστοιχιστεί µια επιθυµητή λειτουργία. Μπορείτε επίσης να
αντιστοιχήσετε λειτουργίες και σε άλλα πλήκτρα, |πως το πλήκτρο AEL, ή το
πλήκτρο ISO.
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Πριν τη χρήση
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σας
Γλώσσα οθqνης
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
εµφανίζεται στην οθ|νη
χρησιµοποιώντας το µενού (σελίδα 47).

∆ιαδικασία λήψης
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή διαθέτει
δύο τρ|πους λήψης: τη λειτουργία
οθ|νης LCD µε χρήση της οθ|νης LCD
και τη λειτουργία σκοπεύτρου µε χρήση
του σκοπεύτρου.

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, αυτή η
φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί ένα
σύστηµα προοδευτικής σάρωσης. Αυτ|
αυξάνει την ανάλυση και παρέχει
οµαλ|τερη, πιο ρεαλιστική εικ|να.

Λήψη µε ένα φακq DT
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι
εξοπλισµένη µε έναν αισθητήρα CMOS
full-frame 35 mm, ωστ|σο, το µέγεθος
εικ|νας ρυθµίζεται αυτ|µατα σε µέγεθος
APS-C και το µέγεθος εικ|νας είναι
µικρ|τερο |ταν χρησιµοποιείται ένας
φακ|ς DT (στο |νοµα του προϊ|ντος
περιλαµβάνονται τα αρχικά “DT”) (σελίδα
137).

∆εν παρέχεται αποζηµίωση για το
περιεχqµενο της εγγραφής
∆εν µπορείτε να αποζηµιωθείτε για το
περιεχ|µενο της εγγραφής στην
περίπτωση που δεν µπορεί να
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πραγµατοποιηθεί εγγραφή ή
αναπαραγωγή λ|γω βλάβης της
φωτογραφικής µηχανής, µιας κάρτας
µνήµης, κλπ.

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

Σηµειώσεις σχετικά µε την οθqνη
LCD, το ηλεκτρονικq σκqπευτρο, το
φακq και τον αισθητήρα εικqνας
• Η οθ|νη υγρών κρυστάλλων (LCD) και
το ηλεκτρονικ| σκ|πευτρο
κατασκευάζονται µε χρήση πολύ υψηλής
τεχνολογίας και γι’ αυτ|ν τον λ|γο
περισσ|τερο απ| το 99,99% των πίξελ
είναι ενεργά και κατάλληλα για
αποτελεσµατική χρήση. Ωστ|σο,
ενδέχεται να υπάρχουν µερικές
µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και/ή
φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κ|κκινες,
µπλε, ή πράσινες) οι οποίες
εµφανίζονται συνεχώς στην οθ|νη LCD
και το ηλεκτρονικ| σκ|πευτρο. Αυτές οι
κουκκίδες είναι φυσιολογικές,
οφείλονται στην διαδικασία κατασκευής
και δεν επηρεάζουν µε κανένα τρ|πο
την εικ|να που καταγράφεται.
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική µηχανή
απ| την οθ|νη LCD.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική µηχανή
σε άµεσο ηλιακ| φως και µη σκοπεύετε
προς τον ήλιο για µεγάλο χρονικ|
διάστηµα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στον εσωτερικ| µηχανισµ|. Αν το
ηλιακ| φως εστιαστεί σε κάποιο κοντιν|
αντικείµενο, µπορεί να προκληθεί
φωτιά.
• Υπάρχει ένας µαγνήτης στο πίσω µέρος
και γύρω απ| τον περιστρεφ|µενο
άξονα της άρθρωσης της οθ|νης LCD.
Μην πλησιάζετε οτιδήποτε µπορεί να
επηρεαστεί απ| ένα µαγνήτη, |πως
δισκέτες και πιστωτικές κάρτες στην
οθ|νη LCD.
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Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικ|νας στην οθ|νη σε µέρη µε χαµηλή
θερµοκρασία. Αυτ| δεν αποτελεί βλάβη.
Αν θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή σε ένα µέρος µε
χαµηλή θερµοκρασία, η οθ|νη µπορεί
να σκοτεινιάσει προσωρινά. xταν η
φωτογραφική µηχανή θερµανθεί, η
οθ|νη θα λειτουργήσει κανονικά.
• Η εικ|να που καταγράφεται ενδέχεται
να είναι διαφορετική απ| την εικ|να
που βλέπατε στην οθ|νη πριν την
εγγραφή.

Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα
• xταν πραγµατοποιείτε συνεχώς λήψη
για µεγάλο χρονικ| διάστηµα, η
θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής αυξάνεται. Αν η θερµοκρασία
ξεπεράσει ένα ορισµένο επίπεδο,
εµφανίζεται το σήµα
στην οθ|νη και
η κάµερα απενεργοποιείται αυτ|µατα.
Αν η κάµερα απενεργοποιηθεί, αφήστε
τη για 10 λεπτά ή περισσ|τερο για να
επιτρέψετε στη θερµοκρασία στο
εσωτερικ| της φωτογραφικής µηχανής
να µειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.
• Σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος,
η θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής αυξάνεται γρήγορα.
• xταν αυξηθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής, η ποι|τητα της
εικ|νας 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. Αυτ| δεν
είναι ένδειξη βλάβης.

Σηµειώσεις σχετικά µε την εισαγωγή
ταινιών AVCHD σε έναν υπολογιστή
xταν εισάγετε ταινίες AVCHD View σε
έναν υπολογιστή, στους υπολογιστές µε
Windows, χρησιµοποιείστε το λογισµικ|
“PlayMemories Home” που περιέχεται
στο CD-ROM (παρέχεται).

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 αυτ| το λ|γο, οι
ταινίες που έχουν εγγραφεί σε φορµά
MP4 µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή
δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε
συσκευές διαφορετικές απ| αυτές που
υποστηρίζουν το MPEG-4 AVC/Η.264.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε
ποι|τητα εικ|νας HD (υψηλή ευκρίνεια)
µπορούν να αναπαραχθούν µ|νο σε
συσκευές συµβατές µε το φορµά
AVCHD. Οι συσκευές αναπαραγωγής και
εγγραφής DVD δεν µπορούν να
αναπαράγουν δίσκους µε ποι|τητα
εικ|νας HD, δι|τι δεν είναι συµβατές µε
το φορµά AVCHD. Επίσης, οι συσκευές
αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD
ενδέχεται να µην µπορούν να
αποβάλλουν τους δίσκους ποι|τητας
εικ|νας HD.
• Οι ταινίες 1080 60p/50p µπορούν να
αναπαραχθούν µ|νο σε συµβατές
συσκευές.

Σχετικά µε τις συσκευές που είναι
συµβατές µε GPS (µqνο SLT-A99V)
• Για να διαπιστώσετε αν η φωτογραφική
µηχανή σας υποστηρίζει τη λειτουργία
GPS, ελέγξτε το |νοµα µοντέλου της
φωτογραφικής µηχανής σας.
Συµβατή µε GPS: SLT-A99V
Μη συµβατή µε GPS: SLT-A99
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Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας
• 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 187).
• Στο αεροπλάνο, φροντίστε να
απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή σύµφωνα µε τις οδηγίες που
δίνονται µέσω των ανακοινώσεων.

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 ν|µων περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται
σε αυτq το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται
ως παραδείγµατα σε αυτ| το εγχειρίδιο
είναι εικ|νες που έχουν αναπαραχθεί και
δεν είναι πραγµατικές εικ|νες που έχουν
ληφθεί χρησιµοποιώντας αυτή τη
φωτογραφική µηχανή.

Σχετικά µε τα δεδοµένα τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρονται σε
αυτq το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Τα δεδοµένα σχετικά µε τις επιδ|σεις και
τις τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν υπ|
τις παρακάτω συνθήκες, εκτ|ς αν
αναφέρεται διαφορετικά σε αυτές τις
Οδηγίες Χρήσης: σε κανονική
θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C και µε
χρήση µιας µπαταρίας που είχε φορτιστεί
για περίπου µια ώρα απ| τη στιγµή που
έσβησε η λυχνία CHARGE.

Σηµειώσεις σχετικά µε τη λήψη µε το
σκqπευτρο
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι
εξοπλισµένη µε ένα σκ|πευτρο XGA
Organic Electro-Luminescence µε υψηλή
ανάλυση και αντίθεση. Αυτ| το
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σκ|πευτρο επιτυγχάνει µια ευρεία γωνία
θέασης και είναι ξεκούραστο για τα µάτια.
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι
σχεδιασµένη ώστε να παρέχει ένα
σκ|πευτρο που προσφέρει εύκολη θέαση
ισορροπώντας ταυτ|χρονα διάφορα
στοιχεία.
• Η εικ|να ενδέχεται να είναι ελαφρά
παραµορφωµένη κοντά στα άκρα του
σκοπεύτρου. ∆εν πρ|κειται για βλάβη.
xταν θέλετε να ελέγξετε κάθε
λεπτοµέρεια ολ|κληρης της σύνθεσης,
µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε
την οθ|νη LCD.
• Αν µετατοπίσετε οριζ|ντια τη
φωτογραφική µηχανή ενώ κοιτάτε µέσα
απ| το σκ|πευτρο ή µετακινήσετε τα
µάτια σας, η εικ|να στο σκ|πευτρο
ενδέχεται να φανεί παραµορφωµένη ή
τα χρώµατα της εικ|νας να αλλάξουν.
Αυτ| είναι ένα χαρακτηριστικ| του
φακού ή της οθ|νης και δεν οφείλεται
σε βλάβη. xταν πραγµατοποιείτε λήψη
µιας εικ|νας, συστήνουµε να κοιτάζετε
την κεντρική περιοχή του σκοπεύτρου.
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Πριν τη χρήση
Έλεγχος των παρεχqµενων εξαρτηµάτων
Συµβουλευτείτε τον αντιπρ|σωπο της Sony ή το τοπικ| εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony αν δεν παρέχονται |λα τα αξεσουάρ.
Ο αριθµ|ς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµ| τεµαχίων.
• Φωτογραφική µηχανή (1)
• Φορτιστής µπαταρίας BC-VM10A (1)

• Ιµάντας ώµου (1)

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

• Κάλυµµα σώµατος (1)
(Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική
µηχανή)

* Ενδέχεται να παρέχονται πολλαπλά
καλώδια ρεύµατος µε τη φωτογραφική
µηχανή σας. Χρησιµοποιήστε το
κατάλληλο καλώδιο για τη χώρα/περιοχή
σας.

• Επαναφορτιζ|µενη µπαταρία NPFM500H (1)

• 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 (Αυτ| το εγχειρίδιο)
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης (1)

• Υποδοχή αξεσουάρ (1)/
Προστατευτικ| κάλυµµα
ακροδεκτών (1) (Προσαρµοσµένο
στην Υποδοχή Αξεσουάρ)

• Καλώδιο USB (1)
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Πριν τη χρήση

Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία δείτε τις σελίδες σε παρένθεση.

Μπροστινή πλευρά

1 Φωτισµ|ς AF (100)/Λυχνία
χρονοδιακ|πτη (111)
2 Κλείστρο (63)
3 ∆ιακ|πτης λειτουργίας (POWER)
(57)
4 Πρ|σθιος επιλογέας ελέγχου
5 Αισθητήρας τηλεχειρισµού (114)
6 Επαφές φακού*
7 ∆είκτης τοποθέτησης (55)
8 Κάτοπτρο*
9 Πλήκτρο προεπισκ|πησης (42, 80,
176)
0 Βάση φακού
!¡ Προσαρµ|σιµο πλήκτρο (42, 122,
177)
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!™ Πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού (56)
!£ Αθ|ρυβος πολλαπλ|ς επιλογέας
(32)

* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτά
τα σηµεία.
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Πίσω πλευρά

1 Πλήκτρο MENU (37)
2 Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού
(62)
3 Σκ|πευτρο*
• xταν κοιτάζετε µέσα απ| το
σκ|πευτρο, ενεργοποιείται η
λειτουργία σκοπεύτρου και |ταν
αποµακρύνετε το πρ|σωπ| σας
απ| το σκ|πευτρο, η λειτουργία
οθ|νης επανέρχεται στη
λειτουργία οθ|νης LCD.
4 Αισθητήρες προσοφθάλµιου
φακού (62)
5 Επιλογέας ρύθµισης διοπτρίας
• Προσαρµ|στε τον επιλογέα
ρύθµισης διοπτρίας σύµφωνα µε
την |ρασή σας µέχρι η οθ|νη να
εµφανίζεται καθαρά στο
σκ|πευτρο.

6 Αισθητήρας φωτ|ς (177)
7 Οθ|νη LCD (25, 59, 87, 165)
8 Πλήκτρο MOVIE (42, 65)
9 Για τη λήψη: πλήκτρο AF/MF
(Αυτ|µατη εστίαση/χειροκίνητη
εστίαση) (42, 105, 176)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Μεγέθυνση) (160)
0 Για τη λήψη: Πλήκτρο AEL
(κλείδωµα AE) (41, 83, 108,
176)/πλήκτρο SLOW SYNC (117)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Ευρετήριο εικ|νων) (161)
!¡ Πολλαπλ|ς επιλογέας
!™ Για τη λήψη: πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών) (34, 35)
Για την προβολή: πλήκτρο
(Περιστροφή εικ|νας) (162)

17
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Πριν τη χρήση
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

!£ Πλήκτρο DISP (Εµφάνιση) (87,
165)
!¢ Πλήκτρο
(Έξυπνος
τηλεφακ|ς) (42, 147)/πλήκτρο
Ζουµ (147)/πλήκτρο Μεγεθυντή
Εστίασης (103)
!∞ Για τη λήψη: πλήκτρο AF RANGE
(98)
Για την προβολή: πλήκτρο
(∆ιαγραφή) (67)
xταν εµφανίζεται η οθ|νη Fn ή η
οθ|νη µενού: Πλήκτρο Οδηγού
Φωτογραφικής Μηχανής (InCamera Guide) (48)
!§ Λυχνία προσπέλασης (53)
!¶ Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή) (66)

* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτq
το σηµείο.

18
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Επάνω πλευρά

1 Μικρ|φωνο* (159)
2 Πλήκτρο απελευθέρωσης
επιλογέα θέσης λειτουργίας (68)
3 Επιλογέας θέσης λειτουργίας (68)
4 Πολλαπλή υποδοχή αξεσουάρ**
(24, 115)
• Μερικά απ| τα αξεσουάρ
ενδέχεται να µην εισάγονται
πλήρως και να εξέχουν προς τα
έξω απ| την πολλαπλή υποδοχή
αξεσουάρ. Ωστ|σο, αν το
αξεσουάρ φτάσει στο µπροστιν|
µέρος της υποδοχής, η σύνδεση
έχει ολοκληρωθεί.
5 Πλήκτρο FINDER/LCD (179)
6 Οθ|νη ενδείξεων (29)
7 Πλήκτρο
(Οδήγησης) (110)
8 Πλήκτρο WB (Ισορροπίας λευκού)
(133)

9 Πλήκτρο
(Έκθεση) (106)
0 Πλήκτρο ISO (41, 124, 176)
!¡ Πλήκτρο φωτισµού οθ|νης
ενδείξεων (29)
!™ Ένδειξη θέσης αισθητήρα εικ|νας
(94)
!£ Οπίσθιος επιλογέας ελέγχου

* Μην καλύπτετε αυτq το τµήµα
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ταινιών. Μπορεί να προκληθεί
θqρυβος ή µείωση της έντασης.
** Για λεπτοµέρειες σχετικά µε
τα συµβατά αξεσουάρ της
Πολλαπλής υποδοχής
αξεσουάρ, επισκεφτείτε τον
δικτυακq τqπο της Sony στην
περιοχή σας, ή
συµβουλευτείτε τον
αντιπρqσωπο της Sony ή το
τοπικq εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.
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Πριν τη χρήση
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Αναγνώριση των λειτουργικών
µερών της συσκευής
Μπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε αξεσουάρ που
προορίζονται για την Υποδοχή
Αξεσουάρ.
Η λειτουργία µε αξεσουάρ άλλων
κατασκευαστών δεν είναι
εγγυηµένη.

20
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Πλαϊνά µέρη

1 Άγκιστρα για τον ιµάντα ώµου
• Προσαρµ|στε και τα δύο άκρα
του ιµάντα στη φωτογραφική
µηχανή.

2 Ακροδέκτης (Συγχρονισµού
φλας) (118)
3 Ακροδέκτης REMOTE
• xταν συνδέετε το
Τηλεχειριστήριο RM-L1AM
(πωλείται χωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή, εισάγετε
το βύσµα του Τηλεχειριστηρίου
στον ακροδέκτη REMOTE,
ευθυγραµµίζοντας τον οδηγ|
του βύσµατος µε τον οδηγ| του
ακροδέκτη REMOTE.
Βεβαιωθείτε |τι το καλώδιο του
Τηλεχειριστηρίου κοιτάζει προς
τα εµπρ|ς.

4 Ηχείο
5 Ακροδέκτης DC IN
• Αν συνδέσετε το
Μετασχηµατιστή AC ACPW10AM (πωλείται χωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή, θέστε την
εκτ|ς λειτουργίας και στη
συνέχεια συνδέστε το φις του
µετασχηµατιστή AC στον
ακροδέκτη DC IN της
φωτογραφικής µηχανής.
6 Ακροδέκτης
(Μικροφώνου)
• xταν συνδεθεί ένα εξωτερικ|
µικρ|φωνο, το εσωτερικ|
µικρ|φωνο ενεργοποιείται
αυτ|µατα. xταν το εξωτερικ|
µικρ|φωνο είναι τύπου plug-inpower, το µικρ|φωνο
τροφοδοτείται µε ενέργεια απ|
τη φωτογραφική µηχανή.
7 Ακροδέκτης i (Ακουστικών) (158)
8 Ακροδέκτης HDMI (172)
9 Ακροδέκτης
(USB) (205)
0 Κάλυµµα κάρτας µνήµης (51)
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Πριν τη χρήση
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

0 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας µνήµης
(27)
!¡ SLOT 1 (Θυρίδα κάρτας µνήµης 1)
(51)
• Κατάλληλη για κάρτες SD ή
“Memory Stick PRO Duo”
!™ SLOT 2 (Θυρίδα κάρτας µνήµης 2)
(51)
• Κατάλληλη µ|νο για κάρτες SD

22
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Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Κάτω µέρος

1 Οπές οδήγησης για την
Κατακ|ρυφη Λαβή
• Αυτές οι οπές χρησιµοποιούνται
για να συνδέσετε την
Κατακ|ρυφη Λαβή (πωλείται
χωριστά) στη φωτογραφική
µηχανή. Φροντίστε να µην
εισχωρήσει σκ|νη ή σκουπιδάκια
µέσα στις οπές.
2 Ακροδέκτης για την Κατακ|ρυφη
Λαβή
3 Κάλυµµα ακροδέκτη για την
Κατακ|ρυφη Λαβή
4 Υποδοχή τριπ|δου
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο µε
µήκος βίδας µικρ|τερο απ| 5.5
mm. Εάν χρησιµοποιήσετε ένα
τρίποδο µε µήκος βίδας 5.5 mm
ή µεγαλύτερο δεν θα µπορέσετε
να προσαρµ|σετε σταθερά τη
φωτογραφική µηχανή και
ενδέχεται να της προκαλέσετε
ζηµιά.
5 Θυρίδα εισαγωγής µπαταρίας (51)
6 Κάλυµµα µπαταρίας (51)
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Πριν τη χρήση
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής

Προσαρµογέας υποδοχής αξεσουάρ
Αφαιρέστε το Κάλυµµα Υποδοχής Αξεσουάρ που είναι προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή και τοποθετήστε τον Προσαρµογέα υποδοχής αξεσουάρ
στη φωτογραφική µηχανή ώστε να µπορείτε να προσαρµ|σετε αξεσουάρ
συµβατά µε µια συµβατική Υποδοχή Αξεσουάρ (Υποδοχή αξεσουάρ µε
Αυτ|µατο κλείδωµα).

1 Υποδοχή αξεσουάρ µε Αυτ|µατο
κλείδωµα
2 Κοµβίο κλειδώµατος

3 Σφίξτε το Κοµβίο κλειδώµατος.

Προσαρµογή του Κοµβίου
κλειδώµατος
1 Αφαιρέστε προστατευτικ|
κάλυµµα ακροδέκτη απ| την
υποδοχή αξεσουάρ.

2 Χαλαρώστε το Κοµβίο
κλειδώµατος και εισάγετε τον
Προσαρµογέα υποδοχής
αξεσουάρ στην υποδοχή.
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• Μην στρέφετε µε δύναµη το κοµβίο
αφού κλειδώσει.
• Κατά την προσαρµογή του
Προσαρµογέα υποδοχής αξεσουάρ
στη φωτογραφική µηχανή, εισάγετέ
τον µέχρι το τέρµα.
• Μετά την αφαίρεση του
Προσαρµογέα υποδοχής αξεσουάρ
απ| τη φωτογραφική µηχανή,
τοποθετήστε το προστατευτικ|
κάλυµµα ακροδέκτη στον
Προσαρµογέα υποδοχής αξεσουάρ
για να το φυλάξετε.

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 25

Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθqνη
Λίστα εικονιδίων στην οθqνη LCD
Η κατάσταση της οθ|νης LCD είναι ρυθµισµένη στο “λειτουργία σκοπεύτρου
(χρήση του σκοπεύτρου για τη λήψη)” σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις.
Πιέζοντας το πλήκτρο DISP η κατάσταση της οθ|νης αλλάζει σε “λειτουργία
οθ|νης LCD”. Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε τον ψηφιακ| δείκτη οριζ|ντιου
επιπέδου ή το ιστ|γραµµα (σελίδα 87).

Λειτουργία σκοπεύτρου
Στην Αυτqµατη Λειτουργία ή
τη λειτουργία Επιλογής Σκηνικού

Στη λειτουργία Tele-zoom Cont. Priority
AE/P/A/S/M/ Sweep Panorama

Στη λειτουργία οθqνης LCD

Αναπαραγωγή (Εµφάνιση
Βασικών Πληροφοριών)

25
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Πριν τη χρήση
Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθqνη

Οθqνη
Οθqνη

Ένδειξη
Λειτουργία έκθεσης (68)

Ένδειξη
Ρυθµ|ς καρέ των ταινιών
(155)
Μέγεθος εικ|νας των
ταινιών (155)
Εναποµένουσα ενέργεια
µπαταρίας (53)
Φ|ρτιση φλας σε εξέλιξη
(115)

Αριθµ|ς καταχώρισης (190)
Εικονίδια Αναγνώρισης
Σκηνικού (70)

Κάρτα µνήµης (51, 234)/
Αναφ|ρτωση (Upload) (185)

Σύλληψη Μεγέθους APS-C
(179)
Απενεργοποίηση εφέ (89)
Χωρίς εγγραφή ήχου για τις
ταινίες (159)
Μείωση Θορύβου Ανέµου
(159)
SteadyShot/Προειδοποίηση
κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής (60)
Κατάσταση τριγωνισµού
GPS (187) (µ|νο SLT-A99V)

Αριθµ|ς φωτογραφιών που
µπορούν να εγγραφούν
Αναλογία διαστάσεων των
φωτογραφιών (139)
Μέγεθος εικ|νας των
φωτογραφιών (137)

Σφάλµα SteadyShot (220)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (12)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (222)/Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων (222)
Κλείδωµα AE (108)/
Κλείδωµα FEL (122)
Λειτουργία Προβολής (160)

Ποι|τητα εικ|νας των
φωτογραφιών (139)

Αριθµ|ς φακέλου-αρχείου
(206)
Προστασία (167)
Ρύθµιση DPOF (168)
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Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθqνη

Οθqνη

Ένδειξη

Οθqνη

Προειδοποίηση εναποµένουσας µπαταρίας (53)

Οθqνη

Ένδειξη
Eφέ Εικ|νας (129)

Ένδειξη
Λειτουργία οδήγησης (110)

Λειτουργία φλας (115)/Μείωση κοκκινίσµατος µατιών (40)

Αυτ|µατο Καδράρισµα
Πορτρέτου (143)

Οθqνη

Ένδειξη
Κλίµακα EV (83, 106, 113)

Λειτουργία εστίασης (91)

Αντιστάθµιση έκθεσης (106)/
Χειροκίνητη Μέτρηση (83)

Περιοχή AF (95)

Αντιστάθµιση φλας (120)

Παρακολούθηση
αντικειµένων (95)
Ανίχνευση Προσώπων (141)/
Κλείστρο Χαµ|γελου (145)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(109)
Ισορροπία λευκού
(Αυτ|µατο, Προεπιλογή,
Προσωπική, Θερµοκρασία
Χρώµατος, Φίλτρο
Χρώµατος) (133)
D-Range Optimizer
(126)/Auto HDR (127)
∆ηµιουργικ| Στυλ
(130)/Αντίθεση, Κορεσµ|ς,
Καθαρ|τητα

Χρ|νος εγγραφής της ταινίας
(m:s) (λεπτά:δευτερ|λεπτα)
Εστίαση (63, 93)
Ταχύτητα κλείστρου (80)
∆ιάφραγµα (78)
Ευαισθησία ISO (124)
Κλείδωµα AE (αυτ|µατης
έκθεσης) (108) Κλείδωµα
FEL (122)
Πληροφορίες GPS (Μ|νο
SLT-A99V)
Εµφάνιση γεωγραφικού
πλάτους και µήκους (Μ|νο
SLT-A99V)
Προειδοποίηση εικ|νας Auto
HDR (127)
Σφάλµα Eφέ Εικ|νας (130)
Ιστ|γραµµα (89)
Ηµεροµηνία εγγραφής
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Πριν τη χρήση
Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθqνη

Οθqνη

Ένδειξη
Αριθµ|ς αρχείου/Αριθµ|ς
εικ|νων στη λειτουργία
προβολής)

Οθqνη

Ένδειξη
Περιοχή σηµειακής
φωτοµέτρησης (109)
Περιοχή AF (αυτ|µατης
εστίασης) (95)
Περιοχή υποβοήθησης (92)
Ψηφιακ|ς δείκτης
οριζ|ντιου επιπέδου (88)
Ιστ|γραµµα (89)
Έξυπνος τηλεφακ|ς (147)
Έξυπνο Ζουµ/Clear Image
Zoom/Ψηφιακ| Ζουµ
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου (88)
Ένδειξη διαφράγµατος (88)
Έλεγχος Περιοχής AF (98)
Παρακολούθηση εστίασης
(95)
Στάθµη ήχου (157)
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Λίστα εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθqνη

Λίστα εικονιδίων στην οθqνη ενδείξεων
Μπορείτε να προσαρµ|σετε την ταχύτητα
κλείστρου, το διάφραγµα, την αντιστάθµιση
έκθεσης, την αντιστάθµιση φλας, την
ευαισθησία ISO, την ισορροπία λευκού, τη
λειτουργία οδήγησης και την ποι|τητα
εικ|νας ελέγχοντας την οθ|νη ενδείξεων
στο πάνω µέρος της φωτογραφικής µηχανής.
Ταχύτητα κλείστρου
(89)/∆ιάφραγµα (78)

Έκθεση (106)/
Αντιστάθµιση φλας
(120)

Ευαισθησία ISO (124)

Ισορροπία λευκού
(133)

Λειτουργία οδήγησης
(110)

Ποιqτητα εικqνας
(139)

Εναποµένουσα
µπαταρία (53)

Εναποµένων αριθµqς
εγγράψιµων εικqνων*

* Ακ|µα και |ταν ο εναποµένων αριθµ|ς εγγράψιµων εικ|νων είναι µεγαλύτερος απ|
9999, στην οθ|νη ενδείξεων εµφανίζεται ο αριθµ|ς “9999”.

Ενεργοποίηση του φωτισµού της οθqνης ενδείξεων
Πιέστε το πλήκτρο φωτισµού της οθ|νης
ενδείξεων στο πάνω µέρος της
φωτογραφικής µηχανής. Πιέζοντάς το ξανά ο
φωτισµ|ς απενεργοποιείται.

Πλήκτρο φωτισµού οθ|νης
ενδείξεων.
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα
πλήκτρα/διακqπτες
Μπορείτε να ρυθµίσετε ή να εκτελέσετε διάφορες λεπτοµέρειες µε αυτά τα
πλήκτρα/διακ|πτες. Σχετικά µε τη θέση των πλήκτρων/διακοπτών, δείτε το
“Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής” (σελίδα 16).
Πλήκτρο

(110)

Επιλέγει τη λειτουργία οδήγησης.

Πλήκτρο WB (133)

Ρυθµίζει την ισορροπία του λευκού.

Πλήκτρο

Αντισταθµίζει την έκθεση.

(106)

Πλήκτρο ISO (124)

Ρυθµίζει την ευαισθησία ISO.

Επιλογέας θέσης
λειτουργίας (68)

Αλλάζει τη λειτουργία έκθεσης. Περιστρέψετε τον επιλογέα
ενώ πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του επιλογέα.

Πλήκτρο FINDER/LCD
(179)

Αλλάζει την οθ|νη µεταξύ της οθ|νης LCD και του
σκοπεύτρου.

Πλήκτρο φωτισµού οθqνης Ενεργοποιεί το φωτισµ| της οθ|νης ενδείξεων.
ενδείξεων (29)
Πλήκτρο MENU (37)

Εµφανίζει την οθ|νη µενού για τη ρύθµιση των στοιχείων
του µενού.

Πλήκτρο MOVIE (42, 65)

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών.

Πλήκτρο AEL (108)/
Πλήκτρο SLOW SYNC
(117)/Πλήκτρο
(161)

Καθορίζει την έκθεση για ολ|κληρη την οθ|νη./Πραγµατοποιεί λήψη µε το φλας µε χαµηλ|τερη ταχύτητα κλείστρου.
/Εµφανίζει πολλαπλές εικ|νες στην οθ|νη ταυτ|χρονα.

Πλήκτρο AF/MF (105)/
Πλήκτρο
(160)

Κάνει προσωρινή εναλλαγή αυτ|µατης και χειροκίνητης
εστίασης./Μεγεθύνει την εικ|να κατά την αναπαραγωγή
εικ|νων.

Πλήκτρο Fn (31, 34, 35)/
Πλήκτρο
(162)

Εµφανίζει την οθ|νη ρυθµίσεων µιας λειτουργίας που
ρυθµίζεται µε το πλήκτρο Fn. Στη λειτουργία σκοπεύτρου,
αλλάζει στην οθ|νη Quick Navi./Περιστρέφει τις εικ|νες.

Πλήκτρο DISP (87, 165)

Αλλάζει την οθ|νη πληροφοριών εγγραφής του
σκοπεύτρου ή της οθ|νης LCD.

Πλήκτρο
(147)/
Πλήκτρο Ζουµ (147)/
Πλήκτρο Μεγεθυντή
Εστίασης (103)

Κάνει ζουµ στο κέντρο µιας εικ|νας./Κάνει ζουµ
διατηρώντας την τρέχουσα ανάλυση της εικ|νας./Σας
επιτρέπει να ελέγξετε την εστίαση µεγεθύνοντας την
εικ|να πριν τη λήψη.

Πλήκτρο

Πραγµατοποιεί αναπαραγωγή εικ|νων.

(66)

Πλήκτρο AF RANGE (98)/
Πλήκτρο Οδηγού
Φωτογραφικής Μηχανής
(48)/Πλήκτρο (67)

Περιορίζει τη διαθέσιµη περιοχή αυτ|µατης εστίασης./
Εµφανίζει τον οδηγ| της φωτογραφικής µηχανής (InCamera Guide)./∆ιαγράφει εικ|νες.

Πλήκτρο Προεπισκqπησης (80) ∆ίνει τη δυνατ|τητα ελέγχου του θολώµατος του φ|ντου.
Προσαρµqσιµο πλήκτρο
(42, 122, 177)
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Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα πλήκτρα/διακqπτες
Αθqρυβος πολλαπλqς
επιλογέας (32)

Πραγµατοποιεί αθ|ρυβα τις ρυθµίσεις.

Τρqπος χρήσης της οθqνης Quick Navi
Χρησιµοποιώντας την οθ|νη Quick Navi, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
απευθείας απ| την οθ|νη πληροφοριών εγγραφής |ταν η λειτουργία οθ|νης
είναι ρυθµισµένη σε [Για το σκ|πευτρο] (Quick Navi).

1 Πιέστε το πλήκτρο DISP για να θέσετε την οθqνη στη
λειτουργία [Για το σκqπευτρο] (σελίδα 87).

2 Πιέστε το πλήκτρο Fn για να επιλέξετε την οθqνη Quick Navi.
Στην Αυτqµατη Λειτουργία ή τη λειτουργία Επιλογής Σκηνικού

Στη λειτουργία Tele-zoom Cont. Priority AE/P/A/S/M/Sweep Panorama

3 Επιλέξτε το επιθυµητq στοιχείο µε τα v/V/b/B του
πολλαπλού επιλογέα.

31
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα πλήκτρα/διακqπτες

4 Ρυθµίστε το στοιχείο µε τον πρqσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου.
• Πραγµατοποιήστε την επιλογή εν|ς στοιχείου µε τον πρ|σθιο επιλογέα
ελέγχου και ρυθµίστε το µε τον οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• Πιέζοντας το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα εµφανίζεται η ειδική οθ|νη
ρύθµισης του επιλεγµένου στοιχείου.
• Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο Fn κλείνει η οθ|νη Quick Navi και
επανέρχεται η αρχική οθ|νη.

Λειτουργίες διαθέσιµες στην οθqνη Quick Navi
Αυτ|µατη Λειτουργία/Επιλογή Σκηνικού/Tele-zoom Cont. Priority AE/Επιλογή
Μέσου Εγγραφής/Ποι|τητα/SteadyShot (για τις φωτογραφίες)/Λειτουργία
Οδήγησης/Λειτουργία Φλας/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Παρακολούθηση
Θέµατος/Ανίχνευση Προσώπων/Χαµ|γελου/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/
Ισορροπία Λευκού/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/εφέ Εικ|νας/Αυτ|µατο
Καδράρισµα Πορτρέτου/Αντιστάθµιση Έκθεσης/Αντιστάθµιση Φλας/ISO
Σηµειώσεις
• Τα στοιχεία που εµφανίζονται γκρίζα στην οθ|νη Quick Navi δεν είναι διαθέσιµα.
• xταν χρησιµοποιείτε το ∆ηµιουργικ| Στυλ (σελίδα 130), µερικές απ| τις ρυθµίσεις
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µ|νο σε µια ειδική οθ|νη ρύθµισης.

Τρqπος χρήσης του αθqρυβου πολλαπλού επιλογέα
Μπορείτε να ρυθµίσετε ένα στοιχείο χωρίς να αλλάξετε την οθ|νη
χρησιµοποιώντας τον αθ|ρυβο πολλαπλ| επιλογέα. Επειδή ο επιλογέας είναι
σχεδιασµένος για να περιορίζει τον ήχο κατά την εκτέλεση της ρύθµισης,
µπορείτε να περιορίσετε τον ήχο της ρύθµισης κατά τη διάρκεια της
εγγραφής µιας ταινίας.
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε διαφορετικές λειτουργίες στον επιλογέα για τη
λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή ταινιών (σελίδα 33).

1 Πιέστε το πλήκτρο ώστε να
εµφανιστεί η οθqνη ρυθµίσεων.
• Για τη λήψη φωτογραφιών στο πλήκτρο
είναι αντιστοιχισµένη η [Λειτουργία
Εστίασης] και στο ίδιο πλήκτρο είναι
αντιστοιχισµένη η [Στάθµη Εγγραφής
Ήχου] κατά την εγγραφή ταινιών,
σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις.
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Λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν µε τα πλήκτρα/διακqπτες

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα για να
επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση.

Τρέχουσα ρύθµιση

3 Πιέστε το πλήκτρο για εκτέλεση.
Για να αντιστοιχήσετε άλλες λειτουργίες στον Αθqρυβο Πολλαπλq
Επιλογέα
Πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο ανοίγει
η οθ|νη που χρησιµοποιείται για την
αντιστοίχηση λειτουργιών στον Αθ|ρυβο
Πολλαπλ| Επιλογέα.
Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε
µια λειτουργία. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε µια λειτουργία απ| το: πλήκτρο
MENU t
3 t [ Αθ|ρυβος Επιλογέας] ή
το πλήκτρο MENU t
1t[
Αθ|ρυβος
Επιλογέας].

Τρέχουσα ρύθµιση

∆ιαθέσιµες λειτουργίες
Φωτογραφίες: Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Επιλογή περιοχής AF/
Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/ISO
Ταινίες: Στάθµη Εγγραφής Ήχου/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Επιλογή
περιοχής AF/Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/ISO/Ταχύτητα
κλείστρου/∆ιάφραγµα
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Λίστα λειτουργιών

Επιλογή µιας λειτουργίας µε το πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών)
Το πλήκτρο αυτ| χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση ή την εκτέλεση λειτουργιών
που χρησιµοποιούνται συχνά στη λήψη, εκτ|ς απ| τις λειτουργίες στην οθ|νη
Quick Navi.

1 Πιέστε το πλήκτρο DISP για να θέσετε τη λειτουργία οθqνης
σε µια άλλη ρύθµιση εκτqς απq [Για το σκqπευτρο] (σελίδα
87).

2 Πιέστε το πλήκτρο Fn.

3 Επιλέξτε το επιθυµητq στοιχείο µε το v/V/b/B του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο z για εκτέλεση
της εντολής.
Εµφανίζεται η οθ|νη ρυθµίσεων.

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

Οδηγ|ς χειρισµών

Για να ρυθµίσετε απ’ ευθείας τη φωτογραφική µηχανή απq την οθqνη
πληροφοριών εγγραφής
Στρέψτε τον πρ|σθιο επιλογέα ελέγχου χωρίς να πιέσετε το κέντρο z στο
βήµα 3. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτογραφική µηχανή απ' ευθείας απ| την
οθ|νη πληροφοριών εγγραφής. Επίσης, ορισµένες λειτουργίες µπορούν να
ρυθµιστούν µε ακρίβεια χρησιµοποιώντας τον οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.

34
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Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το
πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Οι λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn είναι οι παρακάτω:
Αυτqµατη Λειτουργία (69)

Επιλέγει την αυτ|µατη λειτουργία λήψης. (Intelligent
Auto/Superior Auto)

Επιλογή Σκηνικού (71)

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/Νυχτεριν|
Πορτρέτο)

Ταινία (153)

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

Tele-zoom Cont. Priority
AE (76)

Ρυθµίζει την ταχύτητα συνεχούς λήψης
(Τ10/Τ8)

Λειτουργία οδήγησης (110)

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

Λειτουργία φλας (115)

Ρυθµίζει τη λειτουργία φλας (πωλείται χωριστά).
(Χωρίς Φλας, Αυτ|µατο Φλας, Φλας Γεµίσµατος,
Οπίσθιος Συγχρονισµ|ς, Ασύρµατο)

Λειτουργία Εστίασης (91)

Επιλέγει τη λειτουργία εστίασης.
(AF µιας λήψης/Αυτ|µατη AF/Συνεχής AF/Συνεχής AF µε
Υποβοήθηση Χάρτη Βάθους/DMF/Χειροκίνητη Εστίαση)

Περιοχή AF (95)

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

Παρακολούθηση Θέµατος
(95)

∆ιατηρεί ένα θέµα εστιασµένο ενώ το παρακολουθεί.
(Off/On/On (Παρακολούθηση εστίασης χωρίς το κλείστρο))

Ανίχνευση Προσώπων/
Χαµqγελου (141, 145)

Συλλαµβάνει αυτ|µατα τα πρ|σωπα των ανθρώπων µε
τη βέλτιστη εστίαση και έκθεση. Πραγµατοποιεί λήψη
|ταν ανιχνευτεί ένα χαµ|γελο.
(Ανίχνευση Προσώπων Off/Ανίχνευση Προσώπων On
(Καταχωρηµένα Πρ|σωπα)/Ανίχνευση Προσώπων
On/Κλείστρο Χαµ|γελου)

Αυτqµατο Καδράρισµα
Πορτρέτου (143)

Αναλύει τη σκηνή κατά τη σύλληψη εν|ς προσώπου και
αποθηκεύει άλλη µια εικ|να µε πιο εντυπωσιακή σύνθεση.
(Auto/Off)

ISO (124)

Ρυθµίζει την ευαισθησία στο φως. xσο µεγαλύτερος είναι
ο αριθµ|ς, τ|σο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO/ISO 50 έως 25600)

Λειτουργία φωτοµέτρησης
(109)

Επιλέγει τη µέθοδο µέτρησης της φωτειν|τητας.
(Πολλαπλών τµηµάτων/Κεντροβαρής/Σηµειακή)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Αντιστάθµιση φλας (120)

Ρυθµίζει την ένταση του φλας.
(+3.0EV έως -3.0EV)

Ισορροπία λευκού (133)

Ρυθµίζει τους χρωµατικούς τ|νους της εικ|νας.
(Αυτ|µατη Ισορροπία Λευκού/Φως Ηµέρας/Σκιά/
Συννεφιά/Λαµπτήρες Πυράκτωσης/Λαµπτήρες
Φθορισµού: Θερµ| Λευκ|/Λαµπτήρες Φθορισµού: Ψυχρ|
Λευκ|/Λαµπτήρες Φθορισµού: Λευκ| Ηµέρας/Λαµπτήρες
Φθορισµού: Φως Ηµέρας/Φλας/Θερµοκρασία Χρώµατος/
Φίλτρο Χρώµατος/Προσωπική Ρύθµιση 1-3)

DRO/Auto HDR (126)

Αντισταθµίζει τη φωτειν|τητα και την αντίθεση αυτ|µατα.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)

∆ηµιουργικq Στυλ (130)

Επιλέγει την επιθυµητή επεξεργασία εικ|νας.
(Κανονική/Ζωντανή/Ουδέτερη/Καθαρή/Βαθιά/Φωτεινή/
Πορτρέτο/Τοπίο/Ηλιοβασίλεµα/Νυχτερινή Σκηνή/Φύλλα
Φθινοπώρου/Ασπρ|µαυρο/Σέπια/Style Box 1-6)

Eφέ Εικqνας (129)

Πραγµατοποιεί λήψη µε το επιθυµητ| εφέ φίλτρου για
την επίτευξη µεγαλύτερης εκφραστικ|τητας.
(Off/Κάµερα-Παιχνίδι/Ποπ Χρώµα/Posterization/
Φωτογραφία Ρετρ|/Soft High-key/Επιµέρους Χρώµα/
Μον|χρωµη Υψηλής Αντίθεσης/Απαλή Εστίαση/Πίνακας
HDR/Μον|χρωµο µε Πλούσιους τ|νους/Μινιατούρα)

36

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 37

Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε τις βασικές ρυθµίσεις για τη φωτογραφική
µηχανή συνολικά, ή να εκτελέσετε λειτουργίες |πως λήψη, αναπαραγωγή, ή
άλλους χειρισµούς.
Πιέστε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε το επιθυµητ| 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 Εικqνας
(137)

Επιλέγει το µέγεθος των φωτογραφιών.
(L/Μ/S)

Αναλογία ∆ιαστάσεων
(139)

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

Ποιqτητα (139)

Επιλέγει την ποι|τητα εικ|νας των φωτογραφιών.
(RAW/RAW & JPEG/Extra Fine/Fine/Standard)

Πανqραµα: Μέγεθος
(137)

Επιλέγει το µέγεθος των πανοραµικών εικ|νων.
(Standard/Wide)

Πανqραµα:
Κατεύθυνση (75)

Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των πανοραµικών εικ|νων.
(∆εξιά/Αριστερά/Επάνω/Κάτω)

Clear Image Zoom
(149)

Κάνει ζουµ σε µια εικ|να µε ανώτερη ποι|τητα απ| |τι το
Ψηφιακ| Ζουµ.
(On/Off)

Ψηφιακq Ζουµ (149)

Κάνει ζουµ σε µια εικ|να µε µεγαλύτερη µεγέθυνση απ| |τι
το Clear Image Zoom.
(On/Off)

Long Exposure NR
(150)

Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου (NR) για τις
εικ|νες που η ταχύτητα κλείστρου είναι 1 δευτερ|λεπτο ή
περισσ|τερο.
(On/Off)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
High ISO NR (150)

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

Έλεγχος φλας (121)

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

Φωτισµqς AF (100)

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

SteadyShot (60)

Επιλέγει το SteadyShot για λήψη φωτογραφιών.
(On/Off)

Ταχύτητα οδήγησης
AF

Επιλέγει την ταχύτητα εστίασης της αυτ|µατης εστίασης.
xταν είναι επιλεγµένο το [Αργή] στη λήψη µάκρο, η εστίαση
επιτυγχάνεται πιο εύκολα.
(Γρήγορη/Αργή)

Χρωµατικqς Χώρος
(151)

Αλλάζει το εύρος των αναπαραγ|µενων χρωµάτων.
(sRGB/AdobeRGB)

Αθqρυβος
Επιλογέας (33)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στον αθ|ρυβο
πολλαπλ| επιλογέα για λήψη φωτογραφιών.
(Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Επιλογή περιοχής AF/
Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/ISO)

Βήµα έκθεσης

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

Ρύθµιση
προτεραιqτητας

Καθορίζει αν θα απελευθερώνεται το κλείστρο ακ|µα και αν
δεν έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση στη λειτουργία αυτ|µατης
εστίασης.
(AF/Release)

Αυτqµατη εστίαση µε
το κλείστρο

Καθορίζει αν θα ενεργοποιείται η αυτ|µατη εστίαση πιέζοντας
το κλείστρο µέχρι τη µέση. Αυτ| είναι χρήσιµο |ταν θέλετε να
ρυθµίσετε την εστίαση και την έκθεση χωριστά.
(On/Off)

AEL µε το κλείστρο

Καθορίζει αν θα ρυθµίζεται η έκθεση πιέζοντας το κλείστρο
µέχρι τη µέση. Αυτ| είναι χρήσιµο |ταν θέλετε να ρυθµίσετε
την εστίαση και την έκθεση χωριστά.
(On/Off)

Μνήµη (190)

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

Μενού λήψης ταινιών

Τύπος Αρχείου (155)

Επιλέγει τον τύπο αρχείου των ταινιών.
(AVCHD/MP4)

Ρύθµιση Εγγραφής
(155)

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)/1440 1080 12M/VGA 3M)

SteadyShot (60)

Ρυθµίζει το SteadyShot για την εγγραφή ταινιών.
(On/Off)

∆ιάρκεια
Παρακολούθησης AF
(153)

Ρυθµίζει την ευαισθησία παρακολούθησης της λειτουργίας
αυτ|µατης εστίασης για την εγγραφή ταινιών.
(Υψηλή/Μεσαία/Χαµηλή)

Αυτqµατο Αργq
Κλείστρο (154)

Καθορίζει αν θα ρυθµίζεται αυτ|µατα η ταχύτητα κλείστρου
σε χαµηλ|τερη τιµή κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών,
|ταν το θέµα είναι σκοτειν|.
(On/Off)

Αθqρυβος
Επιλογέας (32, 33)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στον αθ|ρυβο
πολλαπλ| επιλογέα για την εγγραφή ταινιών.
(Στάθµη Εγγραφής Ήχου/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή
AF/Επιλογή περιοχής AF/Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/ISO/Ταχύτητα Κλείστρου/∆ιάφραγµα)

Εγγραφή Ήχου (159)

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

Μείωση Θορύβου
Ανέµου (159)

Μειώνει το θ|ρυβο του ανέµου κατά τη διάρκεια της
εγγραφής ταινιών.
(On/Off)

Στάθµη Εγγραφής
Ήχου (157)

Ρυθµίζει τη στάθµη εγγραφής ήχου
(0 έως 31)

Εµφάνιση Στάθµης
Ήχου (157)

Καθορίζει αν θα εµφανίζεται η στάθµη ήχου.
(On/Off)

Χρονισµqς Εξqδου
Ήχου (158)

Λαµβάνει µέτρα για τη µείωση της ηχούς στην εγγραφή
ταινιών.
(Live/Lip Sync)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU

Προσωπικq µενού

Eye-Start AF

Καθορίζει αν θα χρησιµοποιείται η αυτ|µατη εστίαση |ταν
κοιτάζετε απ| το σκ|πευτρο.
(On/Off)

Ρύθµιση FINDER/LCD
(179)

Ρυθµίζει τη µέθοδο εναλλαγής µεταξύ του σκοπεύτρου και
της οθ|νης LCD.
(Αυτ|µατο/Χειροκίνητο)

Περιορισµqς
Κοκκινίσµατος
Ματιών

Περιορίζει το φαιν|µενο κ|κκινων µατιών κατά τη διάρκεια
της χρήσης του φλας.
(On/Off)

Απελευθέρωση χωρίς
Φακq (175)

Επιλέγει αν θα µπορεί να ανοίξει το κλείστρο |ταν δεν είναι
προσαρµοσµένος ο φακ|ς.
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

S. Auto Cont.
Shooting (70)

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

S. Auto Image
Extract. (70)

Καθορίζει αν θα αποθηκεύονται |λες οι εικ|νες που
τραβήχτηκαν συνεχ|µενα στη λειτουργία Superior Auto.
(Auto/Off)

Γραµµές Πλέγµατος
(175)

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

Αυτqµατη
Ανασκqπηση (175)

Εµφανίζει την εικ|να που έχει ληφθεί µετά τη λήψη. Μπορείτε
να ρυθµίσετε το χρ|νο για τον οποίο εµφανίζεται η εικ|να.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)

Πλήκτρο DISP
(Οθqνη) (87)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες
προβολής στην οθ|νη LCD που µπορούν να επιλεγούν
πιέζοντας το πλήκτρο DISP.
(Οθ|νη Γραφικών/Εµφάνιση xλων των Πληροφοριών/Χωρίς
Εµφάνιση Πληροφοριών/Στάθµη/Ιστ|γραµµα/Για το
σκ|πευτρο)

Πλήκτρο DISP
(Σκqπευτρο) (87)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες
προβολής στο σκ|πευτρο που µπορούν να επιλεγούν
πιέζοντας το πλήκτρο DISP.
(Οθ|νη Γραφικών/Εµφάνιση xλων των Πληροφοριών/Χωρίς
Εµφάνιση Πληροφοριών/Στάθµη/Ιστ|γραµµα)
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU

Πλήκτρο AF RANGE
(98)

Επιλέγει τη λειτουργία που θα χρησιµοποιείται µε το πλήκτρο
AF RANGE.
(AF Range Control/Οδηγ|ς Φωτογραφικής Μηχανής)

AF Range Control
Assist

Επιλέγει αν θα εµφανίζεται η κατάσταση |τι το θέµα βρίσκεται
µέσα στην περιοχή εστίασης της οθ|νης |ταν είναι
ενεργοποιηµένη η λειτουργία Ελέγχου Περιοχής AF
(διαθέσιµο µ|νο |ταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακ|ς
συµβατ|ς µε AF-D).
(On/Off)

Στάθµη Peaking (102)

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

Χρώµα Peaking (103)

Επιλέγει το χρώµα που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία
Peaking.
(Κ|κκινο/Κίτρινο/Λευκ|)

Οθqνη Live View (89)

Επιλέγει αν θα εµφανίζεται το αποτέλεσµα µιας λειτουργίας
στην οθ|νη, |πως 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/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/
Χαµ|γελου/Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου/ISO/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία Λευκού/DRO/
Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/Eφέ Εικ|νας/Μέγεθος Εικ|νας/
Ποι|τητα/AEL Hold/AEL Toggle/
AEL Hold/
AEL Toggle/
FEL Lock hold/FEL Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF
Control Toggle/Παρακολούθηση Αντικειµένου/Κλείδωµα AF/AF
On/Προεπισκ|πηση ∆ιαφράγµατος/Προεπισκ|πηση
Αποτελέσµατος Λήψης/ Μεγεθυντής Εστίασης/Μνήµη)

Πλήκτρο ISO (176)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο πλήκτρο ISO.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/
Χαµ|γελου/Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου/ISO/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία Λευκού/DRO/
Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/Eφέ Εικ|νας/Μέγεθος Εικ|νας/
Ποι|τητα/AEL Hold/AEL Toggle/
AEL Hold/
AEL Toggle/
FEL Lock hold/FEL Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF
Control Toggle/Παρακολούθηση Αντικειµένου/Κλείδωµα AF/AF
On/Προεπισκ|πηση ∆ιαφράγµατος/Προεπισκ|πηση
Αποτελέσµατος Λήψης/Μεγεθυντής Εστίασης/Μνήµη)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Πλήκτρο AF/MF (176)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο πλήκτρο AF/MF.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/
Χαµ|γελου/Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου/ISO/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία Λευκού/DRO/
Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/Eφέ Εικ|νας/Μέγεθος Εικ|νας/
Ποι|τητα/AEL Hold/AEL Toggle/
AEL Hold/
AEL Toggle/
FEL Lock hold/FEL Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF
Control Toggle/Παρακολούθηση Αντικειµένου/Κλείδωµα AF/
AF On/Προεπισκ|πηση ∆ιαφράγµατος/Προεπισκ|πηση
Αποτελέσµατος Λήψης/Μεγεθυντής Εστίασης/Μνήµη)

Προσαρµqσιµο
πλήκτρο (177)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο προσαρµ|σιµο πλήκτρο.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/
Χαµ|γελου/Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου/ISO/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία Λευκού/DRO/
Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/Eφέ Εικ|νας/Μέγεθος Εικ|νας/
Ποι|τητα/AEL Hold/AEL Toggle/
AEL Hold/
AEL Toggle/
FEL Lock hold/FEL Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF
Control Toggle/Παρακολούθηση Αντικειµένου/Κλείδωµα AF/AF
On/Προεπισκ|πηση ∆ιαφράγµατος/Προεπισκ|πηση
Αποτελέσµατος Λήψης/Μεγεθυντής Εστίασης/Μνήµη)

Πλήκτρο
Προεπισκqπησης
(176)

Αντιστοιχίζει την επιθυµητή λειτουργία στο πλήκτρο προεπισκ|πησης.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία
Φλας/Λειτουργία Εστίασης/Περιοχή AF/Ανίχνευση Προσώπων/
Χαµ|γελου/Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου/ISO/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/Ισορροπία Λευκού/DRO/
Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/Eφέ Εικ|νας/Μέγεθος Εικ|νας/
Ποι|τητα/AEL Hold/AEL Toggle/
AEL Hold/
AEL Toggle/
FEL Lock hold/FEL Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF
Control Toggle/Παρακολούθηση Αντικειµένου/Κλείδωµα AF/AF
On/Προεπισκ|πηση ∆ιαφράγµατος/Προεπισκ|πηση
Αποτελέσµατος Λήψης/Μεγεθυντής Εστίασης/Μνήµη)

Πλήκτρο Έξυπνου
Τηλεφακού (103, 147)

Επιλέγει τη µέθοδο λειτουργίας του πλήκτρου
.
(Έξυπνος Τηλεφακ|ς/Μεγεθυντής Εστίασης/Ζουµ)

Πλήκτρο ∆ιατήρησης
Εστίασης

Επιλέγει τη λειτουργία του πλήκτρου διατήρησης εστίασης του
φακού. xταν επιλέξετε το [Πλήκτρο Προεπισκ|πησης], αντιστοι χίζεται η λειτουργία που έχει επιλεγεί µε το [Πλήκτρο Προεπι σκ|πησης]. (∆ιατήρηση Εστίασης/Πλήκτρο Προεπισκ|πησης)

Πλήκτρο MOVIE

Επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία για το πλήκτρο MOVIE.
(Πάντα/Μ|νο Λειτουργία Ταινίας)

Ρύθµιση Επιλογέα
Ελέγχου

Καθορίζει τις λειτουργίες του πρ|σθιου και του οπίσθιου
επιλογέα ελέγχου |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
σε Μ. Οι επιλογείς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη ρύθµιση
της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγµατος.
(
SS
F/no./
F/no.
SS)
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Dial exp.comp (107)

Αντισταθµίζει την έκθεση µε τον πρ|σθιο ή τον οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου.
(Off/
Πρ|σθιος επιλογέας/
Οπίσθιος επιλογέας)

Exp.comp.set

Καθορίζει αν θα αντισταθµίζεται η έκθεση µέσα στο εύρος του
φωτ|ς του φλας.
(Περιβάλλον & φλας/Μ|νο περιβάλλον)

Σειρά Bracket

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

Lens Comp.: Shading
(181)

Αντισταθµίζει τις σκιασµένες γωνίες της οθ|νης που
προκαλούνται απ| τον τοποθετηµένο φακ|.
(Auto/Off)

Lens Comp.: Chro.
Aber. (181)

Περιορίζει τη χρωµατική απ|κλιση στις γωνίες της οθ|νης
που προκαλούνται απ| τον τοποθετηµένο φακ|.
(Auto/Off)

Lens Comp.:
Distortion (181)

Αντισταθµίζει την παραµ|ρφωση της οθ|νης που προκαλείται
απ| τον τοποθετηµένο φακ|.
(Auto/Off)

Front Curtain Shutter
(177)

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

Προτεραιqτητα
Παρακολούθησης
Προσώπων (97)

Καθορίζει αν θα παρακολουθείται κατά προτεραι|τητα ένα
συγκεκριµένο πρ|σωπο |ταν η φωτογραφική µηχανή
ανιχνεύσει αυτ| το πρ|σωπο κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης εν|ς θέµατος.
(On/Off)

Καταχώριση
Προσώπου (142)

Καταχωρεί ή αλλάζει το πρ|σωπο στο οποίο θα δίνεται
προτεραι|τητα στην εστίαση.
(Νέα Καταχώριση/Αλλαγή Σειράς/∆ιαγραφή/∆ιαγραφή xλων)

Μενού αναπαραγωγής

Επιλογή
Φωτογραφίας/Ταινίας
(160)

Σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα οµαδοποιούνται οι
αναπαραγ|µενες εικ|νες (Λειτουργία Προβολής).
(Προβολή Φακέλου (Φωτογραφίες)/Προβολή Φακέλου
(MP4)/Προβολή AVCHD)

∆ιαγραφή (170)

∆ιαγράφει εικ|νες
(Πολλαπλές Εικ|νες/xλες στο Φάκελο/xλα τα αρχεία AVCHD
View)

Παρουσίαση (163)

Εµφανίζει µια παρουσίαση.
(Επανάληψη/Ενδιάµεσο ∆ιάστηµα/Τύπος Εικ|νων)

43

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 44

Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Ευρετήριο Εικqνων
(161)

Καθορίζει τον αριθµ| των εικ|νων που εµφανίζονται σε µια
σελίδα της οθ|νης ευρετηρίου εικ|νων.
(4 Εικ|νες/9 Εικ|νες)

Προστασία (167)

Προστατεύει, ή ακυρώνει την προστασία µιας εικ|νας.
(Πολλαπλές Εικ|νες/Ακύρωση xλων των Εικ|νων/Ακύρωση
xλων των Ταινιών (MP4)/Ακύρωση xλων των αρχείων AVCHD
View)

Καθορισµqς
Εκτύπωσης (168)

Επιλέγει ή αποεπιλέγει εικ|νες για DPOF.
(Ρύθµιση DPOF/Προσθήκη Ηµεροµηνίας)

Επιλογή Μέσου
Αναπαραγωγής (160)

Επιλέγει τη θυρίδα κάρτας µνήµης που θα χρησιµοποιηθεί για
την αναπαραγωγή
(Θυρίδα 1/Θυρίδα 2)

Αντιγραφή (169)

∆ηµιουργεί ένα αντίγραφο µιας εικ|νας σε µια κάρτα µνήµης.

Ρύθµιση Έντασης

Ρυθµίζει την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ταινιών.
(0 έως 7)

Οθqνη
Αναπαραγωγής (164)

Καθορίζει τον τρ|πο αναπαραγωγής µιας εικ|νας που έχει
ληφθεί µε προσανατολισµ| πορτρέτου.
(Αυτ|µατη Περιστροφή/Χειροκίνητη Περιστροφή)

Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης

Επιλογή Μέσου
Εγγραφής (52)

Επιλέγει τη θυρίδα κάρτας µνήµης που θα χρησιµοποιηθεί για
την εγγραφή.
(Θυρίδα 1/Θυρίδα 2)

Λειτουργία Εγγραφής
(182)

Επιλέγει τη µέθοδο εγγραφής για εγγραφή στις κάρτες µνήµης.
(Κανονική/Ταυτ|χρονη Εγγραφή (Φωτογραφίες)/Ταυτ|χρονη
Εγγραφή (Ταινίες)/Ταυτ|χρονη Εγγραφή (Φωτογραφίες/Ταινίες)/
Ταξιν|µηση (JPEG/RAW)/Ταξιν|µηση (Φωτογραφίες/Ταινίες))

∆ιαµqρφωση (183)

∆ιαµορφώνει την κάρτα µνήµης.

Αριθµqς Αρχείου
(183)

Επιλέγει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιστοί χηση αριθµών αρχείων στις φωτογραφίες και τις ταινίες MP4.
(Σειρά/ Επαναφορά)

mνοµα Φακέλου (183)

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

Επιλογή Φακέλου
εγγραφής (REC) (184)

Αλλάζει το φάκελο αποθήκευσης φωτογραφιών και ταινιών
MP4.

Νέος Φάκελος (184)

∆ηµιουργεί ένα νέο φάκελο για την αποθήκευση
φωτογραφιών και ταινιών.
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU

Ανάκτηση Βάσης
∆εδοµένων Εικqνων
(185)

Ανακτά το αρχείο βάσης δεδοµένων εικ|νων για τις ταινίες
και ενεργοποιεί την εγγραφή και την αναπαραγωγή.

Εµφάνιση Χώρου
Κάρτας Μνήµης

Εµφανίζει το χρ|νο εγγραφής που αποµένει για εγγραφή
ταινιών και τον αριθµ| φωτογραφιών που µπορούν να
εγγραφούν στην κάρτα µνήµης.

Μενού Ρύθµισης Ρολογιού

Ρύθµιση Ηµεροµηνίας
/Ώρας (58)

Ρυθµίζει την ηµεροµηνία και την ώρα και τη θερινή ώρα.

Ρύθµιση Περιοχής (58) Καθορίζει την τοποθεσία χρήσης.

Μενού Ρυθµίσεων
Μενού Έναρξης

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

Επιβεβαίωση
∆ιαγραφής

Θέτει το [∆ιαγραφή] ή το [Ακύρωση] ως προεπιλεγµένη
ρύθµιση για την οθ|νη επιβεβαίωσης διαγραφής.
(Πρώτα “∆ιαγραφή”/Πρώτα “Ακύρωση”)

Οδηγqς Επιλογέα
θέσης λειτουργίας

Εµφανίζει µια επεξήγηση για κάθε λειτουργία λήψης και
επίσης σας επιτρέπει να επιλέξετε µια άλλη λειτουργία λήψης.
(On/Off)

Φωτεινqτητα Οθqνης
LCD (177)

Καθορίζει τη φωτειν|τητα της οθ|νης LCD.
(Αυτ|µατη/Χειροκίνητη/Ηλι|λουστος Καιρ|ς)

Φωτεινqτητα
Εικονοσκοπίου (178)

Καθορίζει τη φωτειν|τητα του εικονοσκοπίου.
(Αυτ|µατη/Χειροκίνητη)

Θερµοκρασία
Χρώµατος
Εικονοσκοπίου

Ρυθµίζει τη θερµοκρασία χρώµατος της οθ|νης του
εικονοσκοπίου. Η ρύθµιση προς το + κάνει τα χρώµατα πιο
ψυχρά και η ρύθµιση προς το – κάνει τα χρώµατα πιο θερµά.
(+2 έως 0 έως –2)

Ρυθµίσεις GPS (187)
(µqνο SLT-A99V)

Ρυθµίζει τις λειτουργίες GPS.

Εξοικονqµηση
ενέργειας (178)

Καθορίζει το διάστηµα µετά απ| το οποίο ενεργοποιείται η
εξοικον|µηση ενέργειας.
(Μέγιστο/Κανονικ|)
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Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Χρqνος Έναρξης
Εξοικονqµησης
Ενέργειας (179)

Καθορίζει το διάστηµα µετά απ| το οποίο ενεργοποιείται η
εξοικον|µηση ενέργειας.
(30 λεπτά/5 λεπτά/1 λεπτ|/20 δευτερ|λεπτα/10 δευτερ|λεπτα)

Ανάλυση HDMI (172)

Καθορίζει την ανάλυση |ταν η φωτογραφική µηχανή είναι
συνδεδεµένη σε µια τηλε|ραση HDMI.
(Auto/1080p/1080i)

CTRL FOR HDMI (174)

Χειρίζεται τη φωτογραφική µηχανή απ| µια TV που
υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync.
(On/Off)

Οθqνη Πληροφοριών
HDMI (173)

Εµφανίζει εικ|νες στην οθ|νη µιας συνδεδεµένης
τηλε|ρασης HDMI χωρίς να εµφανίζει τις πληροφορίες
εγγραφής.
(On/Off)

Λήψη Ρυθµίσεων*
(185)

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

Σύνδεση USB (204)

Επιλέγει τη µέθοδο σύνδεσης USB που είναι κατάλληλη για
τον υπολογιστή ή τη συσκευή USB.
(Αυτ|µατη/Μαζική Αποθήκευση/MTP/PC Remote)

Ρύθµιση USB LUN
(204)

Επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίσει και τις δύο κάρτες
µνήµης κατά τη διάρκεια µιας σύνδεσης USB.
(Multi/Single)

Ηχητικά σήµατα

Καθορίζει αν θα ακούγονται ηχητικά σήµατα |ταν
επιτυγχάνεται η εστίαση ή |ταν λειτουργεί ο χρονοδιακ|πτης.
(On/Off)

Επιλογέας PAL/NTSC
(µqνο για µοντέλα
συµβατά µε 1080 50i)
(180)

Αναπαράγει ταινίες που έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική
µηχανή σε µια τηλε|ραση µε σύστηµα NTSC.
(PAL/NTSC)

Σύλληψη σε Μέγεθος
APS-C (179)

Καθορίζει αν θα πραγµατοποιείται εγγραφή σε µια περιοχή µε
ισοδύναµο µέγεθος APS-C.
(On/Auto)

AF Micro Adj. (121)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις ακριβείας του
σηµείου εστίασης.
(Ρύθµιση Αυτ|µατης Εστίασης/τιµή/Επαναφορά)

* Εµφανίζεται |ταν έχει τοποθετηθεί µια κάρτα Eye-Fi στη θυρίδα κάρτας µνήµης SLOT 1.
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Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU

Έκδοση (198)
Γλώσσα

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

Λειτουργία
Καθαρισµού (224)

Αρχίζει τη λειτουργία καθαρισµού για τον καθαρισµ| του
αισθητήρα εικ|νας.

Λειτουργία Επίδειξης

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

Επαναφορά
προεπιλογών (191)

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

Χρήση του Οδηγού Λειτουργιών της Φωτογραφικής
Μηχανής (In-Camera Guide)
Το πλήκτρο AF RANGE είναι εξοπλισµένο µε
µια λειτουργία Οδηγού Λειτουργιών της
Φωτογραφικής Μηχανής και µε µια
λειτουργία διαγραφής.
xταν πιέσετε το πλήκτρο AF RANGE στην
οθ|νη Fn ή την οθ|νη µενού, εµφανίζεται
αυτ|µατα ένας οδηγ|ς που εξηγεί την
επιλεγµένη λειτουργία ή ρύθµιση.

Πλήκτρο AF RANGE

Πλήκτρο MENU t 3 t [Πλήκτρο AF RANGE] t [Οδηγqς
Φωτογραφικής Μηχανής]

48

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 49

Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Φqρτιση 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 ακ|µα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακ|µα και αν δεν είναι πλήρως φορτισµένη.
Η µπαταρία αποφορτίζεται σιγά-σιγά |ταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Για να
αποφύγετε την περίπτωση να χάσετε κάποια ευκαιρία για λήψη, φορτίστε τη
πριν τη χρήση.

1 Τοποθετήστε την µπαταρία στο
φορτιστή.
Ωθήστε την µπαταρία µέχρι να κάνει κλικ.
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Φqρτιση της µπαταρίας

2 Συνδέστε το φορτιστή µπαταρίας

Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά

στην πρίζα.

Φις

Φως αναµµένο: Φ|ρτιση
Φως σβηστ|: Ολοκλήρωση φ|ρτισης
Χρ|νος φ|ρτισης

Περίπου 175 λεπτά

• Χρ|νος που χρειάζεται για την πλήρη
φ|ρτιση µιας τελείως άδειας µπαταρίας
σε θερµοκρασία 25oC.
• Η λυχνία CHARGE σβήνει |ταν
ολοκληρωθεί η φ|ρτιση.

Λυχνία CHARGE
Για τις χώρες/περιοχές εκτqς
Η.Π.Α. και Καναδά

Λυχνία CHARGE
Προς την πρίζα

Σηµειώσεις
• Ο χρ|νος φ|ρτισης διαφέρει, ανάλογα µε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας
και τις συνθήκες φ|ρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10°C
και 30°C. Ενδέχεται να µην µπορείτε να φορτίσετε ικανοποιητικά τη µπαταρία έξω απ|
αυτ| το εύρος θερµοκρασιών.
• Συνδέστε τον φορτιστή της µπαταρίας σε µια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή
απ|σταση.
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Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται
χωριστά)
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε 2 θυρίδες κάρτας µνήµης.
Η θυρίδα 1 (SLOT 1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ένα “Memory Stick PRO
Duo” ή µια κάρτα SD, αλλά η θυρίδα 2 (SLOT 2) µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µ|νο µε κάρτες SD.

1 Ανοίξτε το κάλυµµα µετατοπίζοντας
τον µοχλq ανοίγµατος του
καλύµµατος.

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

Μοχλ|ς κλειδώµατος

3 Κλείστε το κάλυµµα.

4 Ανοίξτε το κάλυµµα της κάρτας
µνήµης µετατοπίζοντάς το.
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)

5 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.

Θυρίδα κάρτας µνήµης 1

• Με την κοµµένη γωνία προσανατολισµένη
|πως φαίνεται στην εικ|να, εισάγετε
την κάρτα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ.

Θυρίδα κάρτας µνήµης 2
Βεβαιωθείτε |τι η κοµµένη γωνία
είναι σωστά προσανατολισµένη.

6 Κλείστε το κάλυµµα.

Για να επιλέξετε την κάρτα µνήµης που θα χρησιµοποιηθεί για την
εγγραφή
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι η [Θυρίδα 1]. Χρησιµοποιήστε τη θυρίδα 1
|ταν δεν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθµιση και σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε
µ|νο µια κάρτα µνήµης.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] t Επιλέξτε την
επιθυµητή θυρίδα
• Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] απ| την οθ|νη Quick
Navi (σελίδα 31).

Για να πραγµατοποιήσετε εγγραφή µιας εικqνας και στις δύο κάρτες
µνήµης ταυτqχρονα
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή των ίδιων εικ|νων και στις δύο
κάρτες µνήµης ταυτ|χρονα, ή να ταξινοµήσετε τις εικ|νες σε διαφορετικές
κάρτες µνήµης ανάλογα µε τον τύπο των εικ|νων (σελίδα 182).
Πλήκτρο MENU t
1 t [Λειτουργία Εγγραφής] t Επιλέξτε την
επιθυµητή ρύθµιση
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Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)

Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης
Βεβαιωθείτε |τι δεν είναι φωτισµένη η λυχνία προσπέλασης (σελίδα 18) 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 παρεχ|µενη µπαταρία είναι µια µπαταρία ι|ντων λιθίου η οποία µπορεί να
ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας µε τη
φωτογραφική µηχανή σας. Εµφανίζεται ο εναποµένων χρ|νος διάρκειας της
µπαταρίας, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης της φωτογραφικής µηχανής σας.
“Μπαταρία
εξαντληµένη”
Στάθµη
µπαταρίας

Υψηλή

Χαµηλή

∆εν µπορείτε να
τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δύο µπαταρίες τοποθετηµένες στην
Κατακ|ρυφη Λαβή (πωλείται χωριστά) προσαρµ|ζοντάς τη στη φωτογραφική
µηχανή. Συµπεριλαµβανοµένης της µπαταρίας που είναι τοποθετηµένη στη
φωτογραφική µηχανή, έχετε συνολικά στη διάθεσή σας 3 µπαταρίες που
εναλλάσσονται αυτ|µατα.
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση αυτών των µπαταριών στην οθ|νη.
Εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας που είναι τοποθετηµένη
στη φωτογραφική µηχανή
Εναποµένουσα διάρκεια των µπαταριών που είναι τοποθετηµένες
στην Κατακ|ρυφη Λαβή
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την Κατακ|ρυφη Λαβή, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε την Κατακ|ρυφη Λαβή.

Για να αφαιρέσετε την µπαταρία απq τη φωτογραφική µηχανή
Θέστε εκτ|ς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή και µετατοπίστε τον µοχλ|
κλειδώµατος σύµφωνα µε την κατεύθυνση
του βέλους και αφού βεβαιωθείτε |τι η
δ|νηση έχει σταµατήσει και τ|σο η οθ|νη
LCD, |σο και η λυχνία προσπέλασης έχουν
σβήσει, αφαιρέστε τη µπαταρία. Προσέξτε να
µην σας πέσει η µπαταρία.

Μοχλ|ς κλειδώµατος
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)

Συµβατές κάρτες µνήµης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους παρακάτω τύπους καρτών µνήµης µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Ωστ|σο, δεν είναι εγγυηµένη η σωστή
λειτουργία |λων των τύπων καρτών µνήµης.
Τύπος κάρτας µνήµης

Φωτο γραφίες

Ταινίες

Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo

Ταινίες
(Ταυτqχρονη
Εγγραφή)

Ονοµασία σε
αυτq το
εγχειρίδιο
Memory Stick
PRO Duo

Κάρτα µνήµης SD
Κάρτα µνήµης SDHC

Κάρτα SD

Κάρτα µνήµης SDXC
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε MultiMediaCard.
*1
“Memory Stick PRO Duo” τύπου Mark 2
*2
Κάρτες SD Κλάσης 4 ή ταχύτερες
*3
Κάρτες SD Κλάσης 10 ή διασύνδεσης UHS 1
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε “Memory Stick PRO Duo” στη θυρίδα 2.
• Οι εικ|νες 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 |τι 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 |λα τα
δεδοµένα που περιέχει η κάρτα (το exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που
χρησιµοποιείται στις κάρτες µνήµης SDXC).
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Προσαρµογή ενqς φακού

1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του σώµατος

Πρ|σθιο κάλυµµα φακού

απq τη φωτογραφική µηχανή και το
οπίσθιο κάλυµµα φακού απq το
πίσω µέρος του φακού.
• xταν αλλάζετε το φακ|, πραγµατοποιήστε
γρήγορα την αλλαγή µακριά απ| µέρη µε
σκ|νη για να αποφύγετε την είσοδο σκ|νης
στο εσωτερικ| της φωτογραφικής µηχανής.
• xταν πραγµατοποιείτε λήψη, αφαιρέστε το
πρ|σθιο κάλυµµα φακού απ| το µπροστιν|
µέρος του φακού.

Κάλυµµα
σώµατος
Οπίσθιο
κάλυµµα φακού

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

3 Στρέψτε τον φακq δεξιqστροφα
µέχρι να κάνει κλικ και να κλειδώσει
στη θέση του.
• Φροντίστε να τοποθετήσετε ίσια το φακ|.

Σηµειώσεις
• xταν προσαρµ|ζετε ένα φακ|, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού.
• Μην χρησιµοποιείτε δύναµη |ταν προσαρµ|ζετε ένα φακ|.
• Οι φακοί E-mount δεν είναι συµβατοί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• xταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακ|ς DT ή το [Σύλληψη σε Μέγεθος APS-C] είναι
στη θέση [On] στο µενού Ρυθµίσεων , εµφανίζεται µια εικ|να live view σε πλήρη
οθ|νη στην οθ|νη LCD µε οπτικ| πεδίο µεγέθους APS-C. Η εικ|να live view στο
σκ|πευτρο εµφανίζεται επίσης ολ|κληρη και µπορείτε να ελέγξετε τη σύνθεση ή τα
εφέ χρησιµοποιώντας ολ|κληρη την οθ|νη.
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Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Προσαρµογή ενqς φακού
• xταν θέλετε να πραγµατοποιήσετε λήψη full-frame εικ|νων, χρησιµοποιήστε ένα
φακ| σχεδιασµένο για full-frame φωτογραφική µηχανή.
• xταν χρησιµοποιείτε ένα φακ| ο οποίος διαθέτει µια υποδοχή τριπ|δου,
προσαρµ|στε το φακ| στο τρίποδο χρησιµοποιώντας την παρεχ|µενη υποδοχή
τριπ|δου για να ισορροπήσετε το βάρος του φακού.
• xταν µεταφέρετε τη φωτογραφική µηχανή ενώ είναι προσαρµοσµένος σε αυτή ο
φακ|ς, φροντίστε να κρατάτε σταθερά τ|σο τη φωτογραφική µηχανή, |σο και το
φακ|.
• Μην πιάνετε κανένα µέρος του φακού που προεξέχει |ταν πραγµατοποιείτε εστίαση ή
ζουµ.

Αφαίρεση του φακού

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

2 Τοποθετήστε ξανά τα καλύµµατα
στο µπροστινq και πίσω µέρος του
φακού και το κάλυµµα σώµατος
στη φωτογραφική µηχανή.
• Πριν προσαρµ|σετε τα καλύµµατα,
αφαιρέστε απ| αυτά τη σκ|νη.

Σηµείωση σχετικά µε την αλλαγή του φακού
xταν αλλάζετε το φακ|, αν εισχωρήσουν σκ|νη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικ|νας
(της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην
εικ|να, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης.
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε µια λειτουργία προστασίας απ|
τη σκ|νη για να αποτρέψει την παραµονή σκ|νης πάνω στον αισθητήρα
εικ|νας. Ωστ|σο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε ένα
σηµείο χωρίς πολλή σκ|νη |ταν προσαρµ|ζετε/αφαιρείτε ένα φακ|.
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Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
xταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθ|νη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας.

1 Τοποθετήστε το διακqπτη POWER
στη θέση ON για να θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
Εµφανίζεται η οθ|νη ρύθµισης ηµεροµηνίας
και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτ|ς λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο
OFF.

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

3 Επιλέξτε την περιοχή σας µε τα b/B στον πολλαπλq 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.

57

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 58

Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας

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

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

Επαναρρύθµιση της ηµεροµηνίας και ώρας
xταν θέτετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή για πρώτη φορά,
εµφανίζεται αυτ|µατα η οθ|νη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας. Την επ|µενη
φορά, ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα απ| το µενού.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Ρύθµιση
Ηµεροµηνίας/Ώρας] (Date/Time Setup)
ή [Ρύθµιση Περιοχής] (Area Setting)
(σελίδα 45)

∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζ|µενη µπαταρία
για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων ρυθµίσεων,
ανεξάρτητα απ| το αν είναι ενεργοποιηµένη ή απενεργοποιηµένη ή αν είναι
εγκατεστηµένη ή |χι η µπαταρία (σελίδα 227).
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Ρύθµιση της γωνίας της οθqνης LCD
Ρυθµίστε την οθqνη LCD σε µια γωνία
που µπορείτε να τη βλέπετε εύκολα.
• Τοποθετήστε το δάχτυλ| σας στο επάνω
αριστερ| µέρος της οθ|νης LCD και
τραβήξτε τη προς το µέρος σας.
• Η οθ|νη LCD µπορεί να πάρει κλίση 140
µοίρες προς τα πάνω και 180 µοίρες προς
τα κάτω.
• Η οθ|νη LCD περιστρέφεται 180
δεξι|στροφα και 90 µοίρες
αριστερ|στροφα.
• xταν η οθ|νη LCD δεν χρησιµοποιείται,
συστήνεται να την κλείνετε µε την πλευρά
της οθ|νης να κοιτάζει προς τη
φωτογραφική µηχανή.
Σηµείωση
• xταν η οθ|νη LCD είναι ανοιχτή, οι αισθητήρες
του προσοφθάλµιου φακού ενδέχεται να µην
µπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες που
περιλαµβάνουν λήψη απ| χαµηλή θέση. Αν
κοιτάξετε µέσα στο σκ|πευτρο και η λειτουργία
προβολής δεν αλλάξει αυτ|µατα απ| την οθ|νη
στο σκ|πευτρο, πιέστε το πλήκτρο Finder/LCD.
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Λήψη µιας καθαρής εικqνας 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 θ|λωµα της εικ|νας.
Για να περιορίσετε το κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.

Προειδοποιητική ένδειξη κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής
Αν υπάρχει πιθαν|τητα 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 προειδοποίησης κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής δεν εµφανίζεται στις
παρακάτω περιπτώσεις:
– xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Μ/S, ή κατά τη λήψη ταινιών.
– xταν η λειτουργία προβολής είναι ρυθµισµένη σε µια άλλη θέση εκτ|ς απ|
[Εµφάνιση xλων των Πληροφοριών] (σελίδα 87).

Χρήση της λειτουργίας SteadyShot
Η λειτουργία SteadyShot είναι διαθέσιµη µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή για
τον περιορισµ| 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] για τη λήψη
φωτογραφιών και [Off] για την εγγραφή ταινιών.

Πλήκτρο MENU t
3ή
επιθυµητής ρύθµισης

t 1 t [SteadyShot] t επιλογή της

• Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τη λειτουργία SteadyShot που
χρησιµοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών απ| την οθ|νη Quick Navi
(σελίδα 31).
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Λήψη µιας καθαρής εικqνας χωρίς κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία SteadyShot ενδέχεται να µη λειτουργεί τέλεια |ταν η φωτογραφική
µηχανή έχει µ|λις τεθεί σε λειτουργία, αµέσως µετά τη στροφή της φωτογραφικής
µηχανής προς ένα αντικείµενο, ή |ταν το κλείστρο έχει πιεστεί µέχρι το τέρµα χωρίς
να πιεστεί πρώτα µέχρι τη µέση.
• xταν χρησιµοποιείτε ένα τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot γιατί
υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας του SteadyShot.

Σωστq κράτηµα της φωτογραφικής µηχανής
Σταθεροποιήστε το επάνω µέρος του σώµατqς σας και λάβετε
µια στάση που εµποδίζει τη φωτογραφική µηχανή να κινηθεί.
Στη λειτουργία
σκοπεύτρου

Στη λειτουργία σκοπεύτρου
(κατακ|ρυφη θέση)

Στη λειτουργία
οθ|νης LCD

Υπ|δειξη 1
Το ένα χέρι κρατάει τη λαβή της φωτογραφικής µηχανής και το άλλο χέρι
υποστηρίζει το φακ|.
Υπ|δειξη 2
Λάβετε µια σταθερή στάση µε το άνοιγµα των ποδιών σας να είναι |σο το
άνοιγµα των ώµων.
Υπ|δειξη 3
Σφίξτε ελαφρά τους αγκώνες επάνω στο σώµα σας.
xταν πραγµατοποιείτε λήψη απ| γονατιστή θέση, σταθεροποιήστε το επάνω
µέρος του σώµατ|ς σας τοποθετώντας τον αγκώνα σας πάνω στο γ|νατ| σας.
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Αφαίρεση του καλύµµατος Προσοφθάλµιου Φακού
Αν προσαρµ|σετε το Γωνιακ| Σκ|πευτρο 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 απ| το
κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού και
ωθήστε το προς τα πάνω.

Σηµείωση
• xταν στη φωτογραφική µηχανή είναι προσαρτηµένο το Γωνιακ| Σκ|πευτρο FDAA1AM (πωλείται χωριστά), αλλάξτε την οθ|νη µεταξύ σκοπεύτρου και οθ|νης LCD
ρυθµίζοντας το [Ρύθµιση FINDER/LCD] στο Προσωπικ| µενού σε [Χειροκίνητο] και
πιέζοντας το πλήκτρο FINDER/LCD. Συστήνεται η ρύθµιση του [Eye-Start AF] στη θέση
[Off] δι|τι οι αισθητήρες που βρίσκονται πάνω απ| το σκ|πευτρο ενδέχεται να
ενεργοποιηθούν.
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Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών
Η “Αυτ|µατη Λειτουργία” (Auto Mode) σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε
εύκολα λήψη οποιουδήποτε θέµατος, κάτω απ| οποιεσδήποτε συνθήκες δι|τι
η φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις ανάλογα µε την
περίπτωση.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας στη θέση
(Αυτqµατη Λειτουργία).
• Περιστρέψτε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας ενώ πιέζετε το πλήκτρο
κλειδώµατος του επιλογέα θέσης
λειτουργίας που βρίσκεται στο κέντρο
του.

2 Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή
και κοιτάξτε µέσα απq το σκqπευτρο.

Περιοχή αυτ|µατης
εστίασης (AF)

3 Αν χρησιµοποιείτε ένα φακq ζουµ,
στρέψτε το δακτύλιο ζουµ και στη
συνέχεια αποφασίστε ποιο θα είναι
το πλάνο σας.

∆ακτύλιος ζουµ

4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για
να εστιάσετε.
xταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, φωτίζεται η
ένδειξη z ή
(Ένδειξη εστίασης) (σελίδα
93).
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Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών

5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω
για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
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Εγγραφή ταινιών

1 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE

Πλήκτρο MOVIE

για να αρχίσετε την εγγραφή.
• Η εγγραφή ταινιών µπορεί να αρχίσει απ|
οποιαδήποτε λειτουργία έκθεσης.
• Η φωτογραφική µηχανή εξακολουθεί να
ρυθµίζει την εστίαση |ταν είναι σε λειτουργία
αυτ|µατης εστίασης χρησιµοποιώντας το
[Συνεχής AF] (σελίδα 91).
• Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα
ρυθµίζονται αυτ|µατα. Αν θέλετε να
επιλέξετε µια συγκεκριµένη τιµή,
τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας
στη θέση
(Ταινία) (σελίδα 153).

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. Χρησιµοποιώντας τον αθ|ρυβο πολλαπλ|
επιλογέα, µπορείτε να µειώσετε τον ήχο της διαδικασίας ρύθµισης για τις ρυθµίσεις
που χρειάζεται να κάνετε (σελίδα 33). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή
ήχου ρυθµίζοντας το [Εγγραφή Ήχου] (Audio Recording) στη θέση [Off] (σελίδα 159).
• Ο χρ|νος συνεχούς εγγραφής µιας ταινίας µπορεί να είναι µικρ|τερος, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής. ∆είτε
το “Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών”.
• xταν εµφανιστεί η ένδειξη
, η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής είναι πολύ
υψηλή. Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτ|ς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να
µειωθεί η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής.
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Αναπαραγωγή εικqνων

1 Πιέστε το πλήκτρο

.

Πλήκτρο

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

Χειρισµqς πολλαπλού επιλογέα/πρqσθιου ή
οπίσθιου επιλογέα ελέγχου/πλήκτρου DISP

Παύση/συνέχιση

z

Γρήγορη κίνηση εµπρ|ς

B

Γρήγορη κίνηση πίσω

b

Αργή κίνηση εµπρ|ς

Περιστρέψτε τον πρ|σθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου προς τα δεξιά κατά τη
διάρκεια της παύσης.

Αργή κίνηση πίσω

Περιστρέψτε τον πρ|σθιο 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

Πλήκτρο DISP (Εµφάνιση)

Σηµείωση
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην αναπαράγονται
απ| αυτή τη φωτογραφική µηχανή.

Εναλλαγή µεταξύ φωτογραφιών και ταινιών
Για την αναπαραγωγή φωτογραφιών, ρυθµίστε το [Επιλογή
Φωτογραφιών/Ταινιών] (Still/Movie Select) σε [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.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Φωτογραφιών/Ταινιών]
(Still/Movie Select) t Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας
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∆ιαγραφή εικqνων (Delete)
Πριν τη διαγραφή των εικ|νων, φροντίστε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο,
ή αποφασίστε αν θέλετε να διαγράψετε την εικ|να ή |χι. ∆ηµιουργήστε ένα
αντίγραφο των εικ|νων που θέλετε να κρατήσετε πριν τις διαγράψετε απ| τη
φωτογραφική µηχανή.

1 Εµφανίστε την εικqνα 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.
Σηµείωση
• Οι προστατευµένες εικ|νες δεν µπορούν να διαγραφούν.
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Περιστρέψτε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας ενώ πιέζετε το πλήκτρο
κλειδώµατος του επιλογέα θέσης
λειτουργίας που βρίσκεται στο κέντρο του.
Η φωτογραφική µηχανή διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες λήψης:
(Αυτqµατη
Λειτουργία) (69)

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

(Αυτqµατο
Πρqγραµµα) (77)

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

(Προτεραιqτητα
∆ιαφράγµατος) (78)

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

(Προτεραιqτητα
Ταχύτητας Κλείστρου)
(80)

Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
χειροκίνητα την ταχύτητα χρησιµοποιώντας τον πρ|σθιο ή
οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.

(Χειροκίνητη
Έκθεση) (82)

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

1/2/3 (190)

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

(Επιλογή
Σκηνικού) (71)

Σας δίνει τη δυνατ|τητα να πραγµατοποιήσετε εύκολα λήψη
του θέµατος που θέλετε κάτω απ| οποιεσδήποτε συνθήκες,
καθώς η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί τις
κατάλληλες ρυθµίσεις αυτ|µατα.

(Sweep
Panorama) (73)

Σας δίνει τη δυνατ|τητα να πραγµατοποιήσετε λήψη
πανοραµικών εικ|νων συνδυάζοντας πολλαπλές εικ|νες.

(Tele-zoom Cont.
Priority AE) (76)

Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη |σο
είναι πιεσµένο το κλείστρο. Η φωτογραφική µηχανή
καταγράφει συνεχώς εικ|νες µε µέγιστο ρυθµ| περίπου 10
ή 8 εικ|νες το δευτερ|λεπτο.

(Ταινία) (65, 152)

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

• Πιέστε το πλήκτρο Fn |ταν θέλετε να αλλάξετε τον τρ|πο επιλογής των λειτουργιών
(σελίδες 31, 34).
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Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας περιστρέφοντας τον
επιλογέα θέσης λειτουργίας
Περιστρέφοντας τον επιλογέα θέσης λειτουργίας, µπορείτε να εµφανίσετε
µια επεξήγηση της λειτουργίας λήψης και να αλλάξετε τον τρ|πο ρύθµισης
της επιλεγµένης λειτουργίας.

1 Πλήκτρο MENU t

1 t [Οδηγqς Επιλογέα Θέσης

Λειτουργίας] t [On]

2 Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία λήψης µε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας.
Εµφανίζεται µια επεξήγηση της επιλεγµένης λειτουργίας.

3 Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
4 Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µε τα v/V του πολλαπλού
επιλογέα.
Αυτqµατη Λειτουργία

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Αυτqµατη Λειτουργία) (σελίδα 68).
• Για να αλλάξετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια
επιλέξτε µια άλλη λειτουργία.

2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς το θέµα και στη
συνέχεια ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
(Intelligent Auto)

Η φωτογραφική µηχανή κρίνει τις συνθήκες λήψης και
προσαρµ|ζει τις ρυθµίσεις.

(Superior Auto)

Η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίζει και αξιολογεί τις
συνθήκες λήψης και εφαρµ|ζονται αυτ|µατα οι κατάλληλες
ρυθµίσεις. Η φωτογραφική µηχανή αποθηκεύει µια εικ|να
συνδυάζοντας ή διαχωρίζοντας εικ|νες, ανάλογα µε την
περίπτωση.
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Αναγνώριση σκηνικού
Eικονίδιο αναγνωρισµένου
xταν η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίζει το
σκηνικού
θέµα και ρυθµίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες
λήψης, εµφανίζονται οι ακ|λουθες
πληροφορίες στην οθ|νη: εικονίδιο
αναγνωρισµένου σκηνικού, αριθµ|ς εικ|νων
που θα ληφθούν. Στη λειτουργία Superior
Auto, υποδεικνύεται επίσης η κατάλληλη
λειτουργία λήψης για τον τύπο σκηνικού που
έχει αναγνωριστεί.
Σκηνικά λήψης που αναγνωρίζονται απ| τη
Λειτουργία λήψης
φωτογραφική µηχανή: (Νυχτερινή Σκηνή),
Aριθµ|ς εικ|νων που
(Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως),
(Τοπίο),
θα ληφθούν
(Πορτρέτο µε Οπίσθιο Φωτισµ|),
(Πορτρέτο),
(Νυχτερινή Σκηνή µε Τρίποδο),
(Οπίσθιος Φωτισµ|ς),
(Μάκρο),
(Νυχτεριν| Πορτρέτο), (Προβολέας),
(Χαµηλ|ς Φωτισµ|ς),
(Μωρ|)
Λειτουργία λήψης: Συνεχής Λήψη, Αργ|ς Συγχρονισµ|ς, Auto HDR,
Συγχρονισµ|ς Ηµέρας, Αργή Ταχύτητα Κλείστρου, Λήψη µε το Χέρι στο
Ηµίφως

Για να ρυθµίσετε τη συνεχή λήψη στη λειτουργία Superior Auto
Πλήκτρο MENU t
1 t [S. Auto Cont. Shooting] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Για να επιλέξετε τη µέθοδο αποθήκευσης που θα χρησιµοποιηθεί για
τις εικqνες που θα εγγραφούν µε τη λειτουργία Superior Auto
Στη συνεχή λήψη, µπορείτε να επιλέξετε µια µέθοδο αποθήκευσης που
επιτρέπει στη φωτογραφική µηχανή να αποθηκεύει µια κατάλληλη εικ|να απ|
τις εικ|νες που έχουν ληφθεί συνεχ|µενα, είτε να αποθηκεύει |λες τις
εικ|νες.

Πλήκτρο MENU t
1 t [S. Auto Image Extract.] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Ακ|µα και αν ρυθµίσετε το [S. Auto Image Extract.] στη θέση [Off] ενώ είναι
επιλεγµένο το [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στο αναγνωρισµένο σκηνικ|,
αποθηκεύεται µια συνδυασµένη εικ|να.
• xταν το [Ποι|τητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], η απ|δοση θα
επηρεαστεί.
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Επιλογή Σκηνικού
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη µε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ανάλογα µε το σκηνικ| λήψης

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Επιλογή Σκηνικού) (σελίδα 68).
• Για να αλλάξετε το σκηνικ|, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια
επιλέξτε ένα άλλο σκηνικ| λήψης.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
(Πορτρέτο)

Θολώνει το φ|ντο και αναδεικνύει το θέµα.
Αναπαράγει τους χρωµατικούς τ|νους του
δέρµατος µε απαλ| τρ|πο.
• Για να θολώσετε περισσ|τερο το φ|ντο,
τοποθετήστε το φακ| στη θέση τηλεφακού.
• Μπορείτε να τραβήξετε µια ζωντανή
φωτογραφία εστιάζοντας στο µάτι που είναι πιο κοντά στο φακ|.
• Χρησιµοποιείστε την καλύπτρα του φακού για να τραβήξετε
θέµατα που φωτίζονται απ| πίσω.
• Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία περιορισµού του κοκκινίσµατος
των µατιών αν τα µάτια του προσώπου που φωτογραφίζετε
κοκκινίζουν απ| το φλας (σελίδα 40).

(∆ράση στα
Σπορ)

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

(Μάκρο)

Πραγµατοποιεί λήψη αντικειµένων απ| κοντινή
απ|σταση, |πως για παράδειγµα λουλούδια ή
τρ|φιµα.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη απ| πιο
κοντινή απ|σταση χρησιµοποιώντας ένα φακ|
µάκρο (πωλείται χωριστά).
• Ρυθµίστε τη λειτουργία φλας στη θέση [Χωρίς Φλας] |ταν
πραγµατοποιείτε λήψη εν|ς θέµατος απ| απ|σταση εν|ς µέτρου
ή µικρ|τερη.
• Στη λήψη µε τη λειτουργία µάκρο, η λειτουργία SteadyShot δεν
είναι πλήρως αποτελεσµατική. Για να επιτύχετε καλύτερα
αποτελέσµατα, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• Η µικρ|τερη εστιακή απ|σταση δεν αλλάζει.
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(Τοπίο)

Πραγµατοποιεί λήψη ολ|κληρου του οπτικού
πεδίου καθαρά εστιασµένου και µε ζωντανά
χρώµατα.
• Για να µεγαλώσετε το οπτικ| πεδίο λήψης,
τοποθετήστε το φακ| στη θέση του ευρυγώνιου.

(Ηλιοβασίλεµα)

Πραγµατοποιεί λήψη των ωραίων κ|κκινων
αποχρώσεων της ανατολής ή του
ηλιοβασιλέµατος.

(Νυχτερινή
Λήψη)

Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών απ|
απ|σταση, χωρίς να χάνεται η σκοτεινή
ατµ|σφαιρα του περιβάλλοντος.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι µειωµένη, οπ|τε
συστήνεται η χρήση τριπ|δου.
• 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
λιγ|τερα παράσιτα και θ|λωµα χωρίς τη χρήση
τριπ|δου. Λαµβάνεται µια ριπή φωτογραφιών και
εφαρµ|ζεται επεξεργασία εικ|νας για να µειωθεί
το θ|λωµα του θέµατος, το κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής και τα παράσιτα.
• Η µείωση του θολώµατος είναι λιγ|τερο αποτελεσµατική ακ|µα
και µε τη [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] |ταν πραγµατοποιείτε
λήψη:
– Θεµάτων µε απρ|βλεπτη κίνηση
– Θεµάτων που βρίσκονται πολύ κοντά στη φωτογραφική µηχανή
– Θεµάτων µε επαναλαµβαν|µενα µοτίβα |πως πλακάκια και
θεµάτων µε µικρή αντίθεση |πως ο ουραν|ς, µια παραλία µε
άµµο, ή ένα λιβάδι
– Θεµάτων που αλλάζουν συνέχεια, |πως κύµατα ή καταρράκτες
• Στην περίπτωση της [Λήψης µε το Χέρι στο Ηµίφως], ενδέχεται να
υπάρξει παραµ|ρφωση τετραγωνιδίων |ταν χρησιµοποιείτε µια
πηγή φωτ|ς που τρεµοπαίζει, |πως λαµπτήρες φθορισµού.

(Νυχτερινq
Πορτρέτο)

Πραγµατοποιεί λήψη πορτρέτων σε νυχτεριν|
φ|ντο.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι µειωµένη, οπ|τε
συστήνεται η χρήση τριπ|δου.
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Τεχνική λήψης
• xταν θέλετε εικ|νες υψηλ|τερης ανάλυσης, τοποθετήστε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας στη θέση Ρ, Α, S, ή Μ και χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
δηµιουργικού στυλ (σελίδα 130). Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να
ρυθµίσετε την έκθεση, το ISO, κλπ.
Σηµειώσεις
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις ρυθµίσεις αυτ|µατα, πολλές λειτουργίες
δεν είναι διαθέσιµες, |πως η αντιστάθµιση έκθεσης και η ρύθµιση ISO.
• Το φλας ρυθµίζεται σε [Αυτ|µατο Φλας] ή [Χωρίς Φλας] για κάθε λειτουργία Επιλογής
Σκηνικού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις (σελίδα 115, 119).

Sweep Panorama
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη τοπίων µε µεγάλη έκταση, ή ψηλών κτηρίων µε δυναµική
σύνθεση.

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

2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς το θέµα για το οποίο
θέλετε να ρυθµίσετε τη φωτεινqτητα και την εστίαση και
πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση.

3 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή
προς το άκρο του θέµατος και
στη συνέχεια πιέστε το κλείστρο
µέχρι τη µέση.

Αυτ| το τµήµα δεν θα ληφθεί

4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι το τέρµα.
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5 Μετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή
οριζqντια ή κατακqρυφα µέχρι το τέλος,
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθqνη.

Μπάρα καθοδήγησης
Σηµειώσεις
• Αν δεν µπορέσετε να µετακινήσετε τη φωτογραφική µηχανή οριζ|ντια ή κατακ|ρυφα
σε ολ|κληρο το θέµα µέσα στον προκαθορισµένο χρ|νο, θα εµφανίζεται µια γκρίζα
περιοχή στην εικ|να. Αν συµβεί αυτ|, µετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή πιο
γρήγορα για να καταγράψετε µια πλήρη πανοραµική εικ|να.
• Επειδή πραγµατοποιείται συρραφή αρκετών εικ|νων, τα σηµεία συρραφής δεν
εγγράφονται οµαλά. xταν πραγµατοποιείτε τη λήψη, µη µετακινείτε τη φωτογραφική
µηχανή εµπρ|ς-πίσω ή αριστερά-δεξιά |ταν πραγµατοποιείτε τη λήψη.
• Σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, οι πανοραµικές εικ|νες ενδέχεται να είναι θολές, ή
να µην πραγµατοποιηθεί λήψη.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν φώτα που τρεµοπαίζουν |πως λαµπτήρες φθορισµού,
η φωτειν|τητα ή τα χρώµατα της σύνθετης εικ|νας που προκύπτει δεν είναι πάντα
ίδια.
• xταν ολ|κληρη η γωνία πανοραµικής λήψης και η γωνία στην οποία σταθεροποιήσετε
την εστίαση και την έκθεση µε το κλείδωµα AE/AF είναι εξαιρετικά διαφορετική σε
φωτειν|τητα, χρώµα και εστίαση, η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συµβεί αυτ|,
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 επαναλαµβαν|µενα µοτίβα |πως πλακάκια και αντικειµένων µε
µικρή αντίθεση |πως ο ουραν|ς, µια παραλία µε άµµο, ή ένα λιβάδι.
– Αντικείµενα που αλλάζουν συνεχώς |πως τα κύµατα ή οι καταρράκτες.
– Αντικείµενα |πως ο ήλιος ή ηλεκτρικοί λαµπτήρες, κλπ. που είναι πολύ πιο φωτεινά
απ| τον περίγυρ| τους.
• Η εγγραφή Sweep Panorama µπορεί να διακοπεί στις ακ|λουθες περιπτώσεις:
– xταν µετακινήσετε τη φωτογραφική µηχανή οριζ|ντια ή κατακ|ρυφα πολύ γρήγορα
ή πολύ αργά.
– xταν υπάρχει έντονο κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής.
• Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη κατά τη διάρκεια της εγγραφής
Sweep Panorama και το κλείστρο συνεχίζει να κάνει κλικ µέχρι το τέλος της λήψης.
• Οι λειτουργίες [Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου] (Auto Port. Framing) και ζουµ της
φωτογραφικής µηχανής δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
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Συµβουλές για τη λήψη µιας πανοραµικής εικqνας
Μετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή
οριζ|ντια ή κατακ|ρυφα σε ένα τ|ξο µε
σταθερή ταχύτητα και µε την ίδια
κατεύθυνση µε την ένδειξη της οθ|νης.
Το [Sweep Panorama] είναι περισσ|τερο
κατάλληλο για ακίνητα αντικείµενα, παρά
για κινούµενα.

Κατακ|ρυφη
διεύθυνση

Οριζ|ντια διεύθυνση

Ακτίνα |σο πιο
µικρή γίνεται

• Για το Sweep Panorama, συστήνεται να χρησιµοποιείτε έναν ευρυγώνιο
φακ|.
• xταν χρησιµοποιείτε ένα φακ| που έχει µεγάλη εστιακή απ|σταση,
µετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή οριζ|ντια ή κατακ|ρυφα µε µικρ|τερη
ταχύτητα απ| |τι |ταν χρησιµοποιείτε έναν ευρυγώνιο φακ|.
• 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 οθ|νης, η
σύνθεση της εικ|νας ενδέχεται να αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση,
προσαρµ|στε τη σύνθεση ώστε το τµήµα αυτ| να βρίσκεται στο κέντρο της
εικ|νας και πραγµατοποιήστε ξανά λήψη.

Για να αλλάξετε το µέγεθος της εικqνας
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος εικ|νας: Πλήκτρο MENU t
[Παν|ραµα: Μέγεθος] (Panorama: Size).

1t

Για να επιλέξετε τη διεύθυνση οριζqντιας ή κατακqρυφης κίνησης της
φωτογραφικής µηχανής
Μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση οριζ|ντιας ή κατακ|ρυφης κίνησης της
φωτογραφικής µηχανής

Πλήκτρο MENU t
1 t [Πανqραµα: Κατεύθυνση] (Panorama:
Direction) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Για σταδιακή εµφάνιση των πανοραµικών εικqνων (Scroll Playback)
Επιλέξτε µια πανοραµική εικqνα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πολλαπλού επιλογέα.
• Πιέζοντάς το ξανά προκαλείται παύση της αναπαραγωγής. Μπορείτε να
µετακινήσετε µια πανοραµική εικ|να πιέζοντας τα v/V/b/B κατά τη
διάρκεια της παύσης.
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Συνεχqµενη λήψη σε υψηλή ταχύτητα (Tele-zoom Cont.
Priority AE)
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή εικ|νων µε συνεχή λήψη υψηλής
ταχύτητας συλλαµβάνοντας τη στενή κεντρική περιοχή µιας εικ|νας.
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη εν|ς θέµατος που κινείται γρήγορα µε συνεχ|µενες λήψεις για
να συλλάβετε µια χρονική στιγµή.
z Λήψη των εκφράσεων εν|ς παιδιού που αλλάζουν συνεχώς απ| στιγµή
σε στιγµή.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Tele-zoom Cont. Priority AE) (σελίδα 68).
• Για να αλλάξετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια
επιλέξτε µια άλλη λειτουργία.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε το θέµα.
• Η φωτογραφική µηχανή τραβάει συνεχώς φωτογραφίες |σο το κλείστρο
είναι πιεσµένο µέχρι κάτω
(Tele-zoom Cont.
Priority AE)

Η φωτογραφική µηχανή καταγράφει τις φωτογραφίες
συνεχ|µενα µε µέγιστο ρυθµ| περίπου 10 εικ|νες ανά
δευτερ|λεπτο µε ζουµ περίπου ×2,3 στη λήψη πλήρους
καρέ, ή µε ζουµ περίπου ×1,5 στη λήψη µεγέθους APS-C.

(Tele-zoom Cont.
Priority AE)

Η φωτογραφική µηχανή καταγράφει τις φωτογραφίες
συνεχ|µενα µε µέγιστο ρυθµ| περίπου 8 εικ|νες ανά
δευτερ|λεπτο µε ζουµ περίπου ×1,5 στη λήψη πλήρους
καρέ. Καταγράφει τις εικ|νες µε την πλήρη οπτική γωνία
στη λήψη µεγέθους APS-C.

Τεχνικές λήψης
• xταν η [Λειτουργία Εστίασης] είναι ρυθµισµένη σε µια άλλη θέση εκτ|ς απ|
[Single-shot AF], η τιµή του διαφράγµατος ρυθµίζεται σε F 3.5 (|ταν η
µέγιστη τιµή διαφράγµατος του φακού είναι µεγαλύτερη απ| F 3.5,
ρυθµίζεται στη µέγιστη τιµή διαφράγµατος). Ωστ|σο, η ευαισθησία ISO
µπορεί να ρυθµιστεί. Η εστίαση και η έκθεση ρυθµίζονται συνεχώς κατά τη
διάρκεια της λήψης.
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• Στη χειροκίνητη εστίαση ή |ταν η [Λειτουργία Εστίασης] είναι [Single-shot
AF], µπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία ISO και το διάφραγµα. xταν
είναι επιλεγµένο το [Single-shot AF], η εστίαση σταθεροποιείται σε αυτή της
πρώτης εικ|νας.
Σηµειώσεις
• xταν η κλίµακα ζουµ είναι 2.3×, το µέγεθος εικ|νας ρυθµίζεται σε S (µικρ|) και |ταν η
κλίµακα ζουµ είναι 1.5×, το µέγεθος εικ|νας µπορεί να ρυθµιστεί σε Μ (µεσαίο) ή S
(µικρ|).
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη 17 εικ|νων |ταν το [Ποι|τητα] (Quality) είναι
ρυθµισµένο σε [Υψηλή] (Fine) (µε τα δικά µας κριτήρια). Ο αριθµ|ς των εικ|νων
ενδέχεται να είναι µικρ|τερος και η ταχύτητα συνεχούς λήψης πιο αργή, ανάλογα µε
τις συνθήκες λήψης (Μέγεθος εικ|νας, ρύθµιση ISO, τιµή διαφράγµατος, ή ρύθµιση
του [Comp.: Distortion]).
• Η ταχύτητα κου είναι πιο αργή, ανάλογα µε το ISO ή τη ρύθµιση διαφράγµατος. Ως
αποτέλεσµα, η ταχύτητα συνεχούς λήψης µπορεί να είναι πιο αργή.
• Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων απενεργοποιείται.
• xταν είναι επιλεγµένο το [Auto HDR], η διαδικασία DRO πραγµατοποιείται προσωρινά
σύµφωνα µε τη ρύθµιση DRO.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε το [Ποι|τητα] (Quality) σε [RAW] ή [RAW & JPEG] |ταν
είναι επιλεγµένο το
.

Αυτqµατο Πρqγραµµα
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Χρήση της αυτ|µατης έκθεσης, ενώ διατηρείτε συγχρ|νως τις
προσωπικές σας ρυθµίσεις για την ευαισθησία ISO, το ∆ηµιουργικ|
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 91 έως 151).

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
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Μεταβολή Προγράµµατος
Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τον
συνδυασµ| ταχύτητας κλείστρου και τιµής
διαφράγµατος διατηρώντας τη σωστή έκθεση
που καθορίζεται απ| τη φωτογραφική µηχανή.
Περιστρέψτε τον πρ|σθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου για να επιλέξετε τον επιθυµητ|
συνδυασµ|, ενώ επιτυγχάνεται η εστίαση.
Η ένδειξη λειτουργίας έκθεσης αλλάζει σε “Ρ*”.

Προτεραιqτητα ∆ιαφράγµατος
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Να εστιάσετε καθαρά το θέµα και να θολώσετε |,τι άλλο υπάρχει
µπροστά και πίσω απ| το θέµα. Ανοίγοντας το διάφραγµα περιορίζεται
το πεδίο που είναι εστιασµένο. (Το βάθος πεδίου γίνεται µικρ|τερο.)
z Να τραβήξετε το βάθος εν|ς τοπίου. Κλείνοντας το διάφραγµα
µεγαλώνει το πεδίο που είναι εστιασµένο. (Το βάθος πεδίου γίνεται
µεγαλύτερο.)

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση Α.
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2 Επιλέξτε την τιµή του διαφράγµατος
(αριθµqς F) µε τον πρqσθιο ή
τον οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• Μικρ|τερος αριθµ|ς F: Το προσκήνιο και
το φ|ντο του θέµατος θολώνουν.
Μεγαλύτερος αριθµ|ς F: Εστιάζεται το
θέµα, καθώς και το προσκήνιο και το
φ|ντο του.
• ∆εν µπορείτε να ελέγξετε το θ|λωµα
µιας εικ|νας απ| την οθ|νη LCD ή το
σκ|πευτρο. Ελέγξτε τη φωτογραφία που
καταγράφτηκε και προσαρµ|στε το
διάφραγµα.
• xταν η φωτογραφική µηχανή κρίνει |τι
δεν µπορεί να επιτευχθεί η σωστή
έκθεση µε την επιλεγµένη τιµή
διαφράγµατος, η ταχύτητα κλείστρου
αναβοσβήνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ρυθµίστε ξανά το διάφραγµα.

∆ιάφραγµα
(αριθµ|ς F)
Ταχύτητα κλείστρου

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Η ταχύτητα κλείστρου προσαρµ|ζεται
αυτ|µατα για να επιτευχθεί η σωστή έκθεση.
Τεχνικές λήψης
• Η ταχύτητα κλείστρου µπορεί να γίνει πιο αργή, ανάλογα µε την τιµή του
διαφράγµατος. xταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή, χρησιµοποιείστε ένα
τρίποδο.
• Για να θολώσετε ακ|µα περισσ|τερο το φ|ντο, χρησιµοποιείστε έναν
τηλεφακ|, ή έναν φακ| που διαθέτει µικρ|τερο διάφραγµα (φωτειν| φακ|).
• Μπορείτε να ελέγξετε κατά προσέγγιση το θ|λωµα της εικ|νας πριν τη
λήψη χρησιµοποιώντας το πλήκτρο προεπισκ|πησης.
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Για να ελέγξετε το θqλωµα του φqντου (Πλήκτρο Προεπισκqπησης)
Η οθ|νη LCD και το σκ|πευτρο δείχνουν µια
εικ|να που έχει συλληφθεί µε το πιο ανοιχτ|
διάφραγµα. Η αλλαγή του διαφράγµατος
επηρεάζει την καθαρ|τητα του θέµατος,
δηµιουργώντας µια διαφορά µεταξύ της
φωτειν|τητας της εικ|νας πριν τη λήψη και
αυτής της πραγµατικής εικ|νας.
Πλήκτρο
Πιέζοντας το πλήκτρο προεπισκ|πησης,
προεπισκ|πησης
µπορείτε να δείτε την εικ|να µε το διάφραγµα
που θα χρησιµοποιηθεί στην πραγµατική λήψη,
ώστε να µπορείτε να ελέγξετε κατά προσέγγιση
την καθαρ|τητα του θέµατος πριν τη λήψη.
• Πιέστε το πλήκτρο προεπισκ|πησης αφού
ρυθµίσετε την εστίαση.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το διάφραγµα στη
λειτουργία προεπισκ|πησης.
Η φωτογραφική µηχανή παρέχει δύο τύπους προεπισκ|πησης:
[Προεπισκ|πηση Αποτελέσµατος Λήψης] (Shot. Result Preview)
(προεπιλεγµένη ρύθµιση): Μπορείτε να δείτε επίσης το αποτέλεσµα του DRO
ή της τιµής του διαφράγµατος.
[Προεπισκ|πηση ∆ιαφράγµατος] (Aperture Preview): Μπορείτε να δείτε µ|νο
το αποτέλεσµα του διαφράγµατος.
Πλήκτρο MENU t
4 t [Πλήκτρο Προεπισκ|πησης] (Preview Button) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
(Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τη λειτουργία χρησιµοποιώντας το
[Λειτουργία του πλήκτρου AEL] (Func. of AEL button)/[Πλήκτρο ISO] (ISO
Button)/[Πλήκτρο AF/MF] (AF/MF button)/[Προσαρµ|σιµο πλήκτρο] (Custom
button))
Σηµείωση
• Η προεπισκ|πηση της εικ|νας ενδέχεται να είναι πιο σκοτεινή, ανάλογα µε την τιµή
της ταχύτητας κλείστρου. Ωστ|σο, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή εικ|νων
σύµφωνα µε τη φωτειν|τητα που έχετε καθορίσει.

Προτεραιqτητα Ταχύτητας Κλείστρου
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη εν|ς κινούµενου θέµατος µε αποτύπωση µιας στιγµής στο χρ|νο.
Χρησιµοποιείστε γρηγορ|τερη ταχύτητα κλείστρου για να τραβήξετε
καθαρά ένα στιγµι|τυπο της κίνησης.
z Παρακολούθηση της κίνησης για να εκφραστεί ο δυναµισµ|ς και η ροή
της. Χρησιµοποιείστε πιο αργή ταχύτητα κλείστρου για να αποτυπώσετε
τη ροή της κίνησης εν|ς κινούµενου αντικειµένου.
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1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση S.
2 Επιλέξτε την ταχύτητα κλείστρου
µε τον πρqσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου.
• Αν η φωτογραφική µηχανή κρίνει |τι 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
(αριθµ|ς F)
Ταχύτητα κλείστρου

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Το διάφραγµα ρυθµίζεται αυτ|µατα ώστε να επιτευχθεί η σωστή έκθεση.
Τεχνικές λήψης
• xταν η ταχύτητα κλείστρου είναι πιο αργή, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• xταν πραγµατοποιείτε λήψη κάποιας αθλητικής δραστηρι|τητας σε κλειστ|
χώρο, επιλέξτε µεγαλύτερη ευαισθησία ISO.
Σηµειώσεις
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) δεν
εµφανίζεται στη λειτουργία προτεραι|τητας ταχύτητας κλείστρου.
• xσο µεγαλύτερη είναι η ευαισθησία ISO, τ|σο περισσ|τερα θα είναι τα παράσιτα.
• xταν η ταχύτητα κλείστρου είναι ένα δευτερ|λεπτο ή περισσ|τερο, θα
πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου (Long Exposure NR) µετά τη λήψη. ∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε άλλη λήψη |σο εκτελείται η λειτουργία µείωσης θορύβου.
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Χειροκίνητη Έκθεση
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη µε την επιθυµητή έκθεση, ρυθµίζοντας τ|σο την ταχύτητα
κλείστρου, |σο και το διάφραγµα.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση Μ.
2 Περιστρέψτε τον πρqσθιο επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε την
ταχύτητα κλείστρου και
περιστρέψτε τον οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε
το διάφραγµα.
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή σας
επιτρέπει να ρυθµίσετε την ευαισθησία
ISO στη θέση [AUTO] στη λειτουργία
χειροκίνητης έκθεσης. xταν η
ευαισθησία ISO είναι ρυθµισµένη στη
θέση [AUTO], η ευαισθησία ISO
ρυθµίζεται για να επιτευχθεί η σωστή
έκθεση, ανάλογα µε τον συνδυασµ|
ταχύτητας κλείστρου και τιµής
διαφράγµατος.
• xταν η ευαισθησία ISO είναι ρυθµισµένη
σε [AUTO] και η φωτογραφική µηχανή
κρίνει |τι δεν έχει επιτευχθεί η σωστή
έκθεση µε την επιλεγµένη τιµή, η
ευαισθησία ISO αναβοσβήνει. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ρυθµίστε την ταχύτητα
κλείστρου ή το διάφραγµα.
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3 Τραβήξτε τη φωτογραφία

Οθ|νη LCD

µετά τη ρύθµιση της έκθεσης.
• xταν η ευαισθησία ISO είναι ρυθµισµένη σε
[AUTO], ελέγξτε την τιµή της έκθεσης
χρησιµοποιώντας τη Χειροκίνητη Μέτρηση*.
Προς το +: Οι εικ|νες γίνονται πιο φωτεινές.
Προς το –: Οι εικ|νες γίνονται πιο
σκοτεινές.
* xταν η φωτογραφική µηχανή είναι στη
λειτουργία Μ, θα εµφανίσει µια τιµή
αντιστάθµισης προς τα πάνω ή προς τα
κάτω, µε βάση τη σωστή έκθεση. Αυτή
εµφανίζεται µε τη µορφή εν|ς αριθµού στην
οθ|νη LCD και εµφανίζεται στην κλίµακα EV
στο σκ|πευτρο.

Χειροκίνητη Μέτρηση
Οθ|νη στο σκ|πευτρο

Χειροκίνητη Μέτρηση

Σηµείωση
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) δεν
εµφανίζεται στη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης.

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

Πλήκτρο AEL
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BULB
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Τη λήψη ιχνών του φωτ|ς, |πως για παράδειγµα στα πυροτεχνήµατα.
z Τη λήψη της τροχιάς των άστρων.

1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση Μ.
2 Περιστρέψτε τον πρqσθιο επιλογέα
ελέγχου προς τα αριστερά, µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη [BULB].
• Πριν τη λήψη, τοποθετήστε την
ευαισθησία ISO σε µια άλλη θέση εκτ|ς
απ| [AUTO].

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

4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να ρυθµίσετε την
εστίαση.
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5 Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το κλείστρο καθ’ qλη τη
διάρκεια της λήψης.
xσο είναι πιεσµένο το πλήκτρο του κλείστρου, το κλείστρο παραµένει
ανοιχτ|.
Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• Ρυθµίστε την εστίαση στο άπειρο στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης
|ταν φωτογραφίζετε πυροτεχνήµατα, κλπ. xταν η θέση απείρου του φακού
δεν είναι γνωστή, ρυθµίστε πρώτα την εστίαση στα πυροτεχνήµατα στην ίδια
γενική περιοχή και στη συνέχεια πραγµατοποιήστε τη λήψη.
• Αν χρησιµοποιείτε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο (πωλείται χωριστά) (σελίδα
114). Πιέζοντας το πλήκτρο SHUTTER στο Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο
ενεργοποιείται η λήψη BULB και πιέζοντάς το ξανά η λήψη BULB σταµατάει.
∆εν χρειάζεται να πιέσετε και να κρατήσετε το πλήκτρο SHUTTER στο
Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.
• Αν χρησιµοποιείτε ένα Τηλεχειριστήριο (πωλείται χωριστά) που είναι
εξοπλισµένο µε µια λειτουργία κλειδώµατος του πλήκτρου του κλείστρου,
µπορείτε να αφήσετε το κλείστρο ανοιχτ| χρησιµοποιώντας το
Τηλεχειριστήριο.
Σηµειώσεις
• xταν χρησιµοποιείτε ένα τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot (σελίδα
60).
• xσο µεγαλύτερος είναι ο χρ|νος έκθεσης, τ|σο περισσ|τερος είναι ο θ|ρυβος στην
εικ|να.
• Μετά τη λήψη, θα πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου (Long Exposure NR) για το ίδιο
χρονικ| διάστηµα µε αυτ| που ήταν ανοιχτ| το κλείστρο. ∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη άλλης φωτογραφίας κατά τη διάρκεια της µείωσης θορύβου.
Για να δώσετε προτεραι|τητα στις ευκαιρίες λήψης αντί για την ποι|τητα εικ|νας,
ρυθµίστε το [Long Exposure NR] στη θέση [Off] (σελίδα 150).
• xταν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείστρο Χαµ|γελου ή η λειτουργία Auto HDR, ή |ταν το
[Εφέ Εικ|νας] (Picture Effect) είναι ρυθµισµένο σε [Πίνακας HDR] (HDR Painting) ή
[Μον|χρωµο µε Πλούσιους Τ|νους] (Rich-tone Mono.),δεν µπορείτε να ρυθµίσετε την
ταχύτητα κλείστρου σε [BULB].
• Αν το Κλείστρο Χαµ|γελου ή η λειτουργία Auto HDR, ή το [Πίνακας HDR] (HDR
Painting) ή το [Μον|χρωµο µε Πλούσιους Τ|νους] (Rich-tone Mono.) χρησιµοποιείται
µε την ταχύτητα κλείστρου ρυθµισµένη σε [BULB], η ταχύτητα κλείστρου ρυθµίζεται
προσωρινά σε 30 δευτερ|λεπτα.
• Συστήνεται να αρχίσετε τη λήψη BULB αφού µειωθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής για να αποφύγετε υποβάθµιση της ποι|τητας της εικ|νας.
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∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης
Οι λειτουργίες που µπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται απ| 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 οθ|νη.
Λειτουργία
Λήψης

Αντιστάθµιση ΧρονοδιαΈκθεσης
κqπτης
(106)
(111)

Συνεχής
Λήψη
(111)

Ανίχνευση
Προσώπων
(141)

Αυτqµατο
Κλείστρο
Καδράρισµα
Χαµqγελου
Πορτρέτου
(145)
(143)

* xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση Μ, µπορεί να γίνει
αντιστάθµιση έκθεσης µ|νο |ταν η ευαισθησία ISO είναι ρυθµισµένη στη θέση [AUTO].
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Αλλαγή της οθqνης πληροφοριών εγγραφής (DISP)
ΚΚάθε φορά που πιέζετε το DISP, η οθ|νη
πληροφοριών εγγραφής αλλάζει ως εξής
σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.

Πλήκτρο DISP

Για το σκ|πευτρο

Χωρίς Εµφάνιση
Πληροφοριών

Οριζ|ντιο Επίπεδο

Ιστ|γραµµα

• Μπορείτε να εµφανίσετε |λες τις πληροφορίες στην οθ|νη ή την Οθ|νη
Γραφικών που δείχνει την ταχύτητα κλείστρου και την τιµή διαφράγµατος σε
µορφή γραφηµάτων.

Επιλογή της λειτουργίας οθqνης
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία οθ|νης. Αν αλλάξετε την
οθ|νη πιέζοντας το πλήκτρο DISP, εµφανίζονται µ|νο οι επιλεγµένες οθ|νες.
Μπορείτε να καθορίσετε ώστε οι διαθέσιµες οθ|νες να εµφανίζονται χωριστά
στην οθ|νη LCD και στο σκ|πευτρο.

1 Πλήκτρο MENU t

2 t [Πλήκτρο DISP (Οθqνη)] ή
[Πλήκτρο DISP (Σκqπευτρο)]

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

3 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
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Αλλαγή της οθqνης πληροφοριών εγγραφής (DISP)
Οθqνη Γραφικών

Η Οθ|νη Γραφικών δείχνει την ταχύτητα
κλείστρου και το διάφραγµα σε µορφή
γραφηµάτων, επεξηγώντας µε σαφήνεια τον
τρ|πο λειτουργίας της έκθεσης. Οι δείκτες
στην κλίµακα ταχύτητας κλείστρου (Α) και τιµής διαφράγµατος
(Β) δείχνουν την τρέχουσα τιµή.

Εµφάνιση mλων των
Πληροφοριών

Εµφανίζει |λες τις πληροφορίες στην οθ|νη.

Χωρίς Εµφάνιση
Πληροφοριών

∆εν εµφανίζει τις πληροφορίες στην οθ|νη.

Οριζqντιο Επίπεδο

Ο ψηφιακ|ς δείκτης οριζ|ντιου επιπέδου
δείχνει αν η φωτογραφική µηχανή είναι
οριζ|ντια, τ|σο αριστερά-δεξιά, |σο και
µπροστά-πίσω. xταν η φωτογραφική µηχανή
είναι οριζ|ντια ως προς µια διεύθυνση, η
ένδειξη γίνεται πράσινη.
• Το σφάλµα του ψηφιακού δείκτη οριζ|ντιου
επιπέδου είναι µεγαλύτερο αν γείρετε τη
φωτογραφική µηχανή πολύ προς τα εµπρ|ς
ή προς τα πίσω.
• Μπορεί να υποδεικνύεται µια κλίση ±1°
ακ|µα και αν η φωτογραφική µηχανή είναι
σχεδ|ν οριζ|ντια.

Οριζ|ντια
διεύθυνση

∆ιεύθυνση
εµπρ|ς-πίσω

Ιστqγραµµα

Εµφανίζει ένα ιστ|γραµµα (σελίδα 89).

Για το σκqπευτρο*

Μπορείτε να ρυθµίσετε την οθ|νη LCD σε µια µορφή
κατάλληλη για χρήση µε το σκ|πευτρο (σελίδα 25).

* Η ρύθµιση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µ|νο |ταν είναι επιλεγµένο το [Πλήκτρο
DISP (Οθ|νη)].
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Ιστqγραµµα

Αριθµ|ς πίξελ

Το ιστ|γραµµα είναι η κατανοµή
φωτειν|τητας που δείχνει π|σα πίξελ
µιας συγκεκριµένης φωτειν|τητας
υπάρχουν στην εικ|να.
Η αντιστάθµιση έκθεσης αλλάζει
αντίστοιχα το ιστ|γραµµα.
Τα δύο άκρα του ιστογράµµατος
δείχνουν τα τµήµατα υψηλής και
χαµηλής φωτειν|τητας. Είναι αδύνατο
να επαναφέρετε αργ|τερα αυτές τις
περιοχές µε χρήση υπολογιστή. Αν είναι
απαραίτητο, ρυθµίστε την έκθεση και
τραβήξτε ξανά τη φωτογραφία.

Σκοτειν|

Φωτειν|

Σηµειώσεις
• Το ιστ|γραµµα δεν υποδεικνύει την τελική εικ|να που καταγράφεται. Υποδεικνύει την
κατάσταση της εικ|νας εκείνη τη στιγµή. Το ιστ|γραµµα ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα µε τη ρύθµιση του διαφράγµατος, κλπ.
• Το ιστ|γραµµα διαφέρει µεταξύ της λήψης και της αναπαραγωγής στις παρακάτω
περιπτώσεις:
– xταν χρησιµοποιηθεί το φλας.
– xταν η φωτεινή ένταση του θέµατος είναι µικρή, |πως στην περίπτωση µιας
νυχτερινής σκηνής.

Έλεγχος του θέµατος δια µέσου του φακού χωρίς την
εµφάνιση εφέ
Μπορείτε να δείτε το θέµα σας µέσα απ| το φακ| χωρίς κανένα εφέ, |πως
αντιστάθµιση έκθεσης, ισορροπία λευκού, ∆ηµιουργικ| Στυλ, Εφέ Εικ|νας,
κλπ.
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Πλήκτρο MENU t

3 t [Οθqνη Live View] t [Setting Effect OFF]

• xταν είναι επιλεγµένο το [Setting Effect OFF], εµφανίζεται πάντα η εικ|να
Live View στη λειτουργία Μ µε την κατάλληλη φωτειν|τητα.
Σηµείωση
• Το [Setting Effect OFF] δεν µπορεί να επιλεγεί µε τη λειτουργία έκθεσης ρυθµισµένη
σε Αυτ|µατη Λειτουργία, Πανοραµική Λήψη, Ταινία, ή Επιλογή Σκηνικού.

90

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 91

Ρύθµιση της εστίασης
Ρύθµιση της εστίασης
Υπάρχουν δύο µέθοδοι ρύθµισης της εστίασης: η αυτ|µατη εστίαση και η
χειροκίνητη εστίαση. Ανάλογα µε το φακ|, η µέθοδος αλλαγής ανάµεσα στην
αυτ|µατη εστίαση και τη χειροκίνητη εστίαση είναι διαφορετική.
∆ιακqπτης που
πρέπει να
χρησιµοποιηθεί

Για να επιλέξτε την
αυτqµατη εστίαση

Για να επιλέξετε
τη χειροκίνητη εστίαση

Ο φακ|ς είναι
εξοπλισµένος
µε διακ|πτη
λειτουργίας
εστίασης

Φακ|ς

Τοποθετήστε το διακ|πτη
λειτουργίας εστίασης του
φακού στη θέση AF.
(Τοποθετήστε το
διακ|πτη λειτουργίας
εστίασης [Focus Mode]
της φωτογραφικής
µηχανής σε µια άλλη θέση
εκτ|ς απ| [Manual Focus]
(Χειροκίνητη Εστίαση).)

Τοποθετήστε το
διακ|πτη λειτουργίας
εστίασης του φακού
στη θέση MF*.

Ο φακ|ς δεν
είναι
εξοπλισµένος
µε διακ|πτη
λειτουργίας
εστίασης

Φωτογραφική
µηχανή

Τοποθετήστε το διακ|πτη
λειτουργίας εστίασης
[Focus Mode] της
φωτογραφικής µηχανής
σε µια άλλη θέση εκτ|ς
απ| [Manual Focus]
(Χειροκίνητη Εστίαση).

Τοποθετήστε το
διακ|πτη λειτουργίας
εστίασης [Focus Mode]
της φωτογραφικής
µηχανής στη θέση
[Manual Focus]
(Χειροκίνητη Εστίαση).

Τύπος φακού

* xταν χρησιµοποιούνται φακοί SSM ή SAM συµβατοί µε DMF, µπορείτε να αλλάξετε τη
λειτουργία εστίασης απ| τη φωτογραφική µηχανή, ακ|µα και αν ο διακ|πτης
λειτουργίας εστίασης του φακού είναι ρυθµισµένος σε AF.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους φακούς που είναι συµβατοί µε το [Depth
Map Assist Continuous AF] (Συνεχής Αυτ|µατη Εστίαση µε Χάρτη
Υποβοήθησης Βάθους) και την περιοχή υποβοήθησης της λειτουργίας
Ελέγχου Περιοχής AF, επισκεφτείτε το δικτυακ| τ|πο της Sony στην περιοχή
σας, ή συµβουλευτείτε τον αντιπρ|σωπο της Sony ή το τοπικ|
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της Sony.

Αυτqµατη Εστίαση

1 mταν ο φακqς είναι εξοπλισµένος
µε διακqπτη λειτουργίας εστίασης,
τοποθετήστε τον στη θέση AF.

2 Πλήκτρο Fn t
θέση εκτqς απq

(Λειτουργία Εστίασης) t σε µια άλλη
(DMF) ή
(Χειροκίνητη Εστίαση)
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Ρύθµιση της εστίασης

3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να ελέγξετε την εστίαση και
να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• xταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, η ένδειξη
εστίασης αλλάζει σε z ή
(σελίδα 93).
• Η περιοχή αυτ|µατης εστίασης (AF) |που
έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση γίνεται πράσινη.
Περιοχή αυτ|µατης
εστίασης (AF)
Ένδειξη εστίασης
(AF Μιας Λήψης)
(Single-shot AF)

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

(Αυτqµατη AF)
(Automatic AF)

Η Λειτουργία 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.

(Συνεχής AF)
(Continuous AF)

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

(Συνεχής AF µε
Χάρτη Υποβοήθησης
Βάθους) (Depth Map
Assist Continuous AF)

Εκτ|ς απ| τη λειτουργία Continuous
Περιοχή
AF, η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει να υποβοήθησης
εστιάζει σε ένα θέµα χρησιµοποιώντας
την περιοχή υποβοήθησης. Η επιλογή
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µ|νο
|ταν είναι προσαρµοσµένος ένας
συµβατ|ς φακ|ς.
• Η λειτουργία υποβοήθησης AF
λειτουργεί αφού η φωτογραφική
Ένδειξη εστίασης
µηχανή εστιάσει σε ένα θέµα
χρησιµοποιώντας τις 19 περιοχές AF.
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µ|νο
την περιοχή υποβοήθησης για να εστιάσετε.

Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε το [Single-shot AF] |ταν το θέµα είναι ακίνητο.
• Χρησιµοποιείστε το [Continuous AF] ή το [Depth Map Assist Continuous AF]
|ταν το θέµα είναι σε κίνηση.
• xταν θέλετε να εστιάσετε σε ένα θέµα που κινείται δεξιά-αριστερά και/ή
επάνω-κάτω µεταξύ των 19 περιοχών AF, χρησιµοποιήστε το [Depth Map
Assist Continuous AF].
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• Για να επιλέξετε την περιοχή AF που θα χρησιµοποιηθεί για την εστίαση,
προσαρµ|στε το [Περιοχή AF] (AF Area) (σελίδα 95).
• Για να αλλάξετε την ταχύτητα εστίασης, ρυθµίστε το [Ταχύτητα Οδήγησης
AF] (AF Drive speed) (σελίδα 38).
Σηµειώσεις
• xταν η φωτογραφική µηχανή εστιάζει αυτ|µατα, µην αγγίζετε τον περιστρεφ|µενο
δακτύλιο εστίασης.
• Η περιοχή υποβοήθησης του [Depth Map Assist Continuous AF] ενδέχεται να µη
λειτουργεί κανονικά στις παρακάτω περιπτώσεις:
– xταν ο φωτισµ|ς είναι ανεπαρκής.
– xταν η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη στη θέση Hi του [Συνεχής Λήψη]
(Cont. Shooting) ή στη θέση Bracket.
– xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση Tele-zoom Continuous
Priority AE ή [∆ράση στα Σπορ] στην Επιλογή Σκηνικού.

Ένδειξη εστίασης
Ένδειξη εστίασης

Κατάσταση

z φωτισµένη

Η εστίαση έχει κλειδωθεί. Έτοιµοι για λήψη.

φωτισµένη

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

φωτισµένη

Πραγµατοποιείται ακ|µα 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 αυτ|µατη εστίαση, είναι δύσκολο να εστιάσετε στα
παρακάτω θέµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης (σελίδα 94) ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδα 101).
• Ένα θέµα που έχει χαµηλή αντίθεση, |πως ένας µπλε ουραν|ς ή ένας
λευκ|ς τοίχος.
• ∆ύο θέµατα σε διαφορετικές αποστάσεις που επικαλύπτονται στην περιοχή
AF (αυτ|µατης εστίασης).
• Ένα θέµα που αποτελείται απ| επαναλαµβαν|µενα µοτίβα, |πως η πρ|σοψη
εν|ς κτιρίου.
• Ένα θέµα που είναι πολύ φωτειν| ή γυαλιστερ|, |πως ο ήλιος, το αµάξωµα
εν|ς αυτοκινήτου, ή η επιφάνεια του νερού.
• xταν το φως του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές.

93

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 94

Ρύθµιση της εστίασης
Ρύθµιση της εστίασης

Για να µετρήσετε την ακριβή απqσταση απq το θέµα
Η ένδειξη
που βρίσκεται στο επάνω µέρος
της φωτογραφικής µηχανής δείχνει τη θέση του
αισθητήρα εικ|νας*. xταν θέλετε να µετρήσετε
την ακριβή απ|σταση µεταξύ της φωτογραφικής
µηχανής και του θέµατος, ανατρέξτε στη θέση
της οριζ|ντιας γραµµής.
* Ο αισθητήρας εικ|νας είναι η διάταξη της
φωτογραφικής µηχανής που λειτουργεί ως φιλµ.
Σηµείωση
• Αν το θέµα είναι πιο κοντά απ| |τι η ελάχιστη απ|σταση λήψης του προσαρµοσµένου
φακού, η εστίαση δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί. Φροντίστε να υπάρχει αρκετή
απ|σταση µεταξύ του θέµατος και της φωτογραφικής µηχανής.

Κλείδωµα εστίασης

1 Τοποθετήστε το θέµα µέσα στην περιοχή
AF (αυτqµατης εστίασης) και πιέστε
το κλείστρο µέχρι τη µέση.
Η εστίαση κλειδώνεται.
• Ρυθµίστε το [Λειτουργία Εστίασης]
(Focus Mode) σε [Single-shot AF]
(Αυτ|µατη Εστίαση µιας Λήψης).

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.
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Περιοχή αυτqµατης εστίασης (AF)
Επιλέξτε την επιθυµητή περιοχή AF, ανάλογα µε
τις συνθήκες λήψης ή τις προτιµήσεις σας. Η
περιοχή AF |που έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση
γίνεται πράσινη και οι άλλες περιοχές AF
εξαφανίζονται.

Περιοχή AF

Πλήκτρο Fn t

(Περιοχή AF) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

(Ευρεία)

Η φωτογραφική µηχανή προσδιορίζει ποια απ| 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 πολλαπλ|
επιλογέα. Η φωτογραφική µηχανή καθορίζει ποια απ| 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 πολλαπλ| επιλογέα.

Σηµειώσεις
• Η [Περιοχή AF] λαµβάνει την τιµή [Ευρεία] και δεν µπορείτε να επιλέξετε τις άλλες
ρυθµίσεις |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή
την Επιλογή Σκηνικού, ή |ταν χρησιµοποιείται η λειτουργία Παρακολούθησης εν|ς
Αντικειµένου ή είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Κλείστρου Χαµ|γελου.
• Η περιοχή AF ενδέχεται να µην φωτίζεται κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, ή
|ταν το κλείστρο πιεστεί µέχρι κάτω χωρίς παύση.
• Η φωτογραφική µηχανή επιλέγει την περιοχή υποβοήθησης αυτ|µατα. Ακ|µα και αν
επιλέξετε το [Τοπική] (Local), δεν µπορείτε να επιλέξετε την περιοχή υποβοήθησης
που θέλετε.

Παρακολούθηση ενqς Αντικειµένου
Η φωτογραφική µηχανή εστιάζει συνεχώς σε ένα κινούµενο αντικείµενο |ταν το
παρακολουθεί. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, |ταν η [Λειτουργία Εστίασης]
(Focus Mode) είναι ρυθµισµένη σε [Continuous AF] ή [Depth Map Assist Continuous AF],
ενεργοποιείται το [On (Tracking focus w/ shutter)] (Παρακολούθηση της εστίασης µε το
κλείστρο).
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1 Ρυθµίστε το [Λειτουργία Εστίασης] (Focus Mode) σε
[Continuous AF] ή [Depth Map Assist Continuous AF] (σελίδα
91).

2 Πλήκτρο Fn t

(Παρακολούθηση Αντικειµένου) t [On
(Tracking focus w/shutter)]

3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
ώστε η φωτογραφική µηχανή
να κλειδώσει αυτqµατα σε ένα στqχο
και να παρακολουθεί το θέµα.
Η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει να εστιάζει
|σο το κλείστρο είναι πιεσµένο µέχρι τη µέση.
xταν επιτευχθεί η εστίαση, το στ|χαστρο
γίνεται πράσινο.

Στ|χαστρο

4 Πιέστε το κλείστρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
xταν η περιοχή AF έχει ρυθµιστεί σε [Ευρεία], η φωτογραφική µηχανή
αρχίζει να παρακολουθεί το αντικείµενο απ| την περιοχή που αποφάσισε
αυτ|µατα η φωτογραφική µηχανή.
Η φωτογραφική µηχανή εστιάζει στο αντικείµενο χρησιµοποιώντας |λες τις
περιοχές κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.
• Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να αρχίσει την παρακολούθηση του
αντικειµένου απ| την επιλεγµένη περιοχή |ταν το [Περιοχή AF] είναι
ρυθµισµένο σε [Τοπική] ή [Ζώνη].
Τεχνικές λήψης
• Για να συλλάβετε ανθρώπους, µπορείτε να ανιχνεύσετε και να
παρακολουθήσετε τα πρ|σωπα των ανθρώπων χρησιµοποιώντας τις
παρακάτω ρυθµίσεις: η [Παρακολούθηση εν|ς Αντικειµένου] (Object
Tracking) ρυθµισµένη σε [On (Tracking focus w/shutter)], η [Περιοχή AF]
ρυθµισµένη σε [Ευρεία] και το [Ανίχνευση Χαµ|γελου/Προσώπων]
(Smile/Face Detect.) ρυθµισµένο σε [Face Detection On].
• xταν το αντικείµενο είναι µικρ| στην οθ|νη Live View, µπορείτε να
παρακολουθήσετε το αντικείµενο µε ακρίβεια περιορίζοντας την περιοχή
που χρησιµοποιείται για την εστίαση στο αντικείµενο χρησιµοποιώντας τις
παρακάτω ρυθµίσεις: το [Παρακολούθηση εν|ς Αντικειµένου] (Object
Tracking) ρυθµισµένο σε [On(Tracking focus w/shutter)], το [Περιοχή AF]
ρυθµισµένη σε [Τοπική] ή [Ζώνη].
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Για να αλλάξετε τη λειτουργία
Πλήκτρο Fn t
(Παρακολούθηση ενqς Αντικειµένου) t [On] ή [Off]
(On)

Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα στην οθ|νη
πληροφοριών εγγραφής ώστε να εµφανιστεί ένα στ|χαστρο.
Ευθυγραµµίστε το στ|χαστρο µε το θέµα που θέλετε να
παρακολουθήσετε και πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Η φωτογραφική µηχανή αρχίζει την παρακολούθηση του
αντικειµένου.
xταν επιτευχθεί η εστίαση, το στ|χαστρο γίνεται πράσινο. Για να
ακυρώσετε τη λειτουργία παρακολούθησης, πιέστε ξανά το
κέντρο.

(Off)

Απενεργοποιεί τη λειτουργία Παρακολούθησης εν|ς Αντικειµένου.

Σηµειώσεις
• Η παρακολούθηση µπορεί να είναι δύσκολη στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Το αντικείµενο κινείται πολύ γρήγορα.
– Το αντικείµενο είναι πολύ µικρ|, ή πολύ µεγάλο.
– Η αντίθεση ανάµεσα στο αντικείµενο και το φ|ντο είναι µικρή.
– Το αντικείµενο δεν φωτίζεται καλά.
– Το φως του περιβάλλοντος αλλάζει.
• Η λειτουργία Παρακολούθησης Αντικειµένου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί |ταν η
λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, Tele-zoom Continuous
Priority AE ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην Επιλογή Σκηνικού, |ταν
χρησιµοποιείται ο έξυπνος τηλεφακ|ς, ή έχει επιλεγεί η χειροκίνητη εστίαση.
• Η φωτογραφική µηχανή σταµατάει την παρακολούθηση εν|ς αντικειµένου |ταν το
αντικείµενο βγει απ| την οθ|νη.
• Το [On (Tracking focus w/shutter)] µπορεί να ρυθµιστεί µ|νο |ταν το [Λειτουργία
Εστίασης] είναι ρυθµισµένο σε [Continuous AF] ή [Depth Map Assist Continuous AF].
• Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παρακολούθησης εν|ς Αντικειµένου, η περιοχή AF
ρυθµίζεται σε [Ευρεία] αυτ|µατα.

Για να παρακολουθείτε ένα πρqσωπο κατά προτίµηση
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα παρακολουθείτε κατά προτίµηση ένα
συγκεκριµένο πρ|σωπο, ή |χι |ταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει αυτ|
το πρ|σωπο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης εν|ς αντικειµένου.

Πλήκτρο MENU t
6 t [Προτεραιqτητα Παρακολούθησης
Προσώπου] (Face Priority Tracking) t [On]
xταν το πρ|σωπο δεν είναι ορατ| στην οθ|νη, η φωτογραφική µηχανή
παρακολουθεί το σώµα και |ταν το πρ|σωπο είναι ορατ|, η φωτογραφική
µηχανή παρακολουθεί το πρ|σωπο. Αν το άτοµο-στ|χος εξαφανιστεί απ| την
οθ|νη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης απ| τη φωτογραφική µηχανή
και µετά επιστρέψει στην οθ|νη, η φωτογραφική µηχανή εστιάζει ξανά σε
αυτ| το πρ|σωπο.
• Αν η φωτογραφική µηχανή παρακολουθεί ένα πρ|σωπο χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία Παρακολούθησης εν|ς Αντικειµένου µε το Κλείστρο Χαµ|γελου
ενεργοποιηµένο, το πρ|σωπο γίνεται στ|χος της λειτουργίας ανίχνευσης
χαµ|γελου.
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• Αν θέσετε ένα πρ|σωπο που έχει ανιχνευτεί ως στ|χο, ακ|µα και |ταν η
[Προτεραι|τητα Παρακολούθησης Προσώπου] (Face Priority Tracking) είναι
ρυθµισµένη στη θέση [Off], η φωτογραφική µηχανή παρακολουθεί το σώµα
|ταν το πρ|σωπο δεν είναι ορατ|. Αν το άτοµο-στ|χος εξαφανιστεί απ| την
οθ|νη ενώ η φωτογραφική µηχανή εκτελεί την παρακολούθηση και µετά
επιστρέψει στην οθ|νη, η φωτογραφική µηχανή εστιάζει ξανά σε αυτ| το
πρ|σωπο.

Περιορισµqς της περιοχής αυτqµατης εστίασης (AF Range
Control)
Μπορείτε να περιορίσετε την περιοχή αυτ|µατης εστίασης. Η λειτουργία αυτή
επιτρέπει στη φωτογραφική µηχανή να εστιάζει σε ένα θέµα χωρίς
παρεµβολές απ| αντικείµενα στο φ|ντο και στο προσκήνιο.

1 Πιέστε το πλήκτρο AF RANGE
(Έλεγχος Περιοχής AF).
Πλήκτρο AF RANGE

2 Θέστε τη µέγιστη απqσταση λήψης
µε τον πρqσθιο επιλογέα ελέγχου
και την ελάχιστη απqσταση λήψης
µε τον οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• Η περιοχή AF και η περιοχή
υποβοήθησης* που επικαλύπτονται µε το
θέµα που βρίσκεται µέσα στην περιοχή
AF που θέσατε παίρνουν κίτρινο χρώµα.
* Η περιοχή υποβοήθησης εµφανίζεται µ|νον
|ταν χρησιµοποιείται ένας συµβατ|ς φακ|ς.

Θέση εστίασης του φακού
Ρύθµιση περιοχής AF

Τιµή απ|στασης λήψης
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3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο AF RANGE για να κλειδώσετε την
απqσταση.
• Η ένδειξη ορίου περιοχής συνεχίζει να εµφανίζεται.
• Η περιοχή AF και η περιοχή υποβοήθησης που επικαλύπτονται µε το θέµα
που βρίσκεται µέσα στην περιοχή AF που θέσατε αποκτούν κίτρινο
χρώµα.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Ελέγχου Περιοχής AF
Πιέστε ξανά το πλήκτρο AF RANGE.
Τεχνικές λήψης
• Ρυθµίστε την περιοχή AF στη θέση V (θέση εστίασης του φακού) µέσα στην
περιοχή αφού εστιάσετε στο θέµα που θέλετε να φωτογραφίσετε.
• Ρυθµίστε την περιοχή AF για να θέσετε το θέµα µέσα ή έξω απ| την περιοχή
ελέγχοντας τα κίτρινα σηµεία της περιοχής AF και της περιοχής
υποβοήθησης.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τη χειροκίνητη εστίαση ή την
εγγραφή ταινιών.
• xταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακ|ς εξοπλισµένος µε µια λειτουργία περιορισµού
της περιοχής εστίασης, µη χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία µε τη λειτουργία
Ελέγχου Περιοχής AF της φωτογραφικής µηχανής. Χρησιµοποιήστε µια απ| τις δύο
λειτουργίες.
• Η τιµή της απ|στασης λήψης δεν εµφανίζεται |ταν χρησιµοποιείτε ένα φακ| που δεν
διαθέτει λειτουργία κωδικοποίησης απ|στασης.
• Η τιµή της απ|στασης λήψης είναι ενδεικτική.
• Οι τιµές της περιοχής AF και της απ|στασης λήψης ενδέχεται να µην είναι ίδιες µε
την πραγµατική θέση εστίασης του φακού.
• Η πραγµατική περιοχή AF ενδέχεται να µην είναι η ίδια |πως αυτή των κίτρινων
σηµείων της περιοχής AF και της περιοχής υποβοήθησης.
• Αν δεν επιτευχθεί η εστίαση, η περιοχή AF και η περιοχή υποβοήθησης ενδέχεται να
µη γίνουν κίτρινες.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία µε τη λειτουργία άµεσης
χειροκίνητης εστίασης, εκτ|ς απ| την περίπτωση που ο φακ|ς είναι εξοπλισµένος µε
ένα µοτέρ (φακοί SSM, SAM*).
* Μερικοί φακοί SAM ενδέχεται να µην είναι συµβατοί µε τη λειτουργία άµεσης
χειροκίνητης εστίασης. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φακού.
• Μπορεί να εκτελεστεί η αρχική κίνηση που θέτει την τιµή στο άπειρο |ταν
χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία µε τη λειτουργία ελέγχου AF/MF, εκτ|ς απ| την
περίπτωση που ο φακ|ς είναι εξοπλισµένος µε ένα µοτέρ (φακοί SSM, SAM*).
* Μερικοί φακοί SAM ενδέχεται να µην είναι συµβατοί µε τη λειτουργία ελέγχου
AF/MF. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φακού.
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• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους φακούς που είναι συµβατοί µε τη λειτουργία
ελέγχου περιοχής AF, επισκεφτείτε τον δικτυακ| τ|πο της Sony στην περιοχή σας, ή
συµβουλευτείτε τον αντιπρ|σωπο της σον ή το τοπικ| εξουσιοδοτηµένο κέντρο
σέρβις της Sony.
• Η περιοχή AF ή η περιοχή υποβοήθησης ενδέχεται να µην γίνουν γρήγορα ή εύκολα
κίτρινες κάτω απ| συνθήκες ανεπαρκούς φωτισµού, ή |ταν η αντίθεση του θέµατος
είναι µικρή, |πως µια επίπεδη επιφάνεια µε οµοι|µορφο χρώµα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, χρησιµοποιήστε ένα τµήµα του θέµατος µε περίγραµµα, κλπ. για να
εστιάσετε.

Ρύθµιση της εστίασης χωρίς το κλείστρο (AF On)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την εστίαση χρησιµοποιώντας άλλα πλήκτρα αντί για
το κλείστρο. Η ρύθµιση για την αυτ|µατη εστίαση ορίζεται για στη λειτουργία
που έχει επιλεγεί µε τη [Λειτουργία Εστίασης] (Focus Mode).

Πλήκτρο MENU t
On]

4 t Επιλογή του επιθυµητού πλήκτρου* t [AF

* Επιλέξτε τη ρύθµιση µεταξύ των [Λειτουργία του Πλήκτρου AEL] (Func. of AEL
button), [Πλήκτρο ISO] (ISO Button), [Πλήκτρο AF/MF] (AF/MF button), [Προσαρµ|σιµο
πλήκτρο] (Custom button), ή [Πλήκτρο Προεπισκ|πησης] (Preview Button).

Τεχνική λήψης
• Αν δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε το κλείστρο για την εστίαση,
πραγµατοποιήστε τις παρακάτω ρυθµίσεις εκτ|ς απ| τη ρύθµιση [AF On].
– Ρυθµίστε το [AF w/shutter] στη θέση [Off].
– Ρυθµίστε το [AEL w/shutter] ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.

Φωτισµqς αυτqµατης εστίασης (Φωτισµqς AF)
Μπορείτε να επιλέξετε τον φωτισµ| AF για να εστιάσετε σε ένα θέµα |ταν ο
φωτισµ|ς είναι χαµηλ|ς.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Φωτισµqς AF] (AF Illuminator) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Ο φωτισµ|ς AF (AF Illuminator) δεν λειτουργεί |ταν το [Λειτουργία Εστίασης] (Focus
Mode) είναι ρυθµισµένο στη θέση [Συνεχής AF], ή [Συνεχής AF µε Υποβοήθηση Χάρτη
Βάθους] (Depth Map Assist Continuous AF), ή |ταν το θέµα κινείται στο [Αυτ|µατη
AF]. (Φωτίζεται η ένδειξη
ή
.)
• Ο φωτισµ|ς AF δε λειτουργεί |ταν το [Περιοχή AF] είναι ρυθµισµένο στο [Τοπική] ή
[Ζώνη] και δεν είναι επιλεγµένο το κέντρο της περιοχής.
• Ο φωτισµ|ς AF ενδέχεται να µη λειτουργήσει µε εστιακές αποστάσεις 300 mm ή
µεγαλύτερες.
• xταν έχει προσαρµοστεί ένα φλας (πωλείται χωριστά) που είναι εξοπλισµένο µε
φωτισµ| AF, χρησιµοποιείται ο φωτισµ|ς AF του φλας.
• Ο φωτισµ|ς AF δε λειτουργεί |ταν χρησιµοποιείται η λειτουργία Κλείστρου
Χαµ|γελου.
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Ρύθµιση ακριβείας της αυτqµατης εστίασης (AF Micro Adj.)
Μπορείτε να ρυθµίσετε µε ακρίβεια την εστίαση κάθε φακού.
Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία µ|νο |ταν χρειάζεται. Σηµειώστε |τι ενδέχεται
να µην µπορείτε να εστιάσετε σωστά σε ένα θέµα αν δεν κάνετε καλά τη
ρύθµιση.

Πλήκτρο MENU t
3 t [AF Micro Adj.] t [On] t [ποσq] t
Επιλογή της επιθυµητής τιµής
• xσο µεγαλύτερη είναι η τιµή, τ|σο αποµακρύνεται η θέση εστίασης απ| τη
φωτογραφική µηχανή. xσο πιο µικρή είναι η τιµή, τ|σο πλησιάζει η θέση
εστίασης στη φωτογραφική µηχανή.
Σηµειώσεις
• Συστήνουµε να επιλέξετε την τιµή κάτω απ| πραγµατικές συνθήκες λήψης.
• Αν προσαρµ|σετε ένα φακ| ο οποίος είναι καταχωρηµένος στη φωτογραφική µηχανή,
εµφανίζεται η καταχωρηµένη τιµή. Αν ως τιµή εµφανίζεται το “–”, τ|τε έχουν
καταχωρηθεί συνολικά 30 φακοί και δεν µπορείτε να καταχωρήσετε άλλο φακ|. Αν
θέλετε να καταχωρήσετε έναν νέο φακ|, προσαρµ|στε έναν φακ| του οποίου την
καταχωρηµένη τιµή θέλετε να διαγράψετε και ρυθµίστε αυτή την τιµή σε “±0”, ή
διαγράψτε τις τιµές για |λους τους φακούς µε το [Clear].
• Αν πραγµατοποιήσετε ρύθµιση ακριβείας του AF µε έναν φακ| 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 που δεν αναφέρονται εδώ.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε χωριστά ρύθµιση ακριβείας του AF |ταν
χρησιµοποιείτε φακούς Sony, Minolta και Konica Minolta που έχουν τις ίδιες
προδιαγραφές.

Χειροκίνητη εστίαση
xταν είναι δύσκολο να επιτύχετε τη σωστή εστίαση µε τη λειτουργία
αυτ|µατης εστίασης, µπορείτε να ρυθµίσετε την εστίαση χειροκίνητα.

1 Τοποθετήστε το διακqπτη
λειτουργίας εστίασης του φακού
στη θέση MF.
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2 mταν ο φακqς δε διαθέτει διακqπτη λειτουργίας εστίασης,
πλήκτρο Fn t
Εστίαση)

(Λειτουργία Εστίασης) t

(Χειροκίνητη

• xταν η [Λειτουργία Εστίασης] έχει αντιστοιχιστεί στον αθ|ρυβο
πολλαπλ| επιλογέα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον αθ|ρυβο πολλαπλ|
επιλογέα (σελίδα 32).

3 Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης
του φακού µέχρι να επιτύχετε καθαρή
εστίαση.
∆ακτύλιος
εστίασης
Σηµειώσεις
• xταν χρησιµοποιείται η περιοχή Wide AF (Ευρείας Αυτ|µατης Εστίασης),
χρησιµοποιείται η κεντρική περιοχή για την εστίαση. xταν χρησιµοποιείται η
λειτουργία Ζώνης περιοχής AF χρησιµοποιείται µια τυπική περιοχή της επιλεγµένης
περιοχής και |ταν χρησιµοποιείται η περιοχή Τοπικής Αυτ|µατης Εστίασης,
χρησιµοποιείται η περιοχή που έχει επιλεγεί µε τον πολλαπλ| επιλογέα.
• xταν χρησιµοποιείτε ένα τηλεφακ| (πωλείται χωριστά), κλπ., η περιστροφή του
δακτυλίου εστίασης ενδέχεται να µην είναι οµαλή.
• ∆εν επιτυγχάνεται σωστή εστίαση µε το σκ|πευτρο αν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά η
διοπτρία στη λειτουργία σκοπεύτρου (σελίδα 17).
• Φροντίστε να τοποθετήσετε το διακ|πτη 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 (Εκτ|ς απ| τους φακούς που
είναι εξοπλισµένοι µε τη λειτουργία άµεσης χειροκίνητης εστίασης).

Ενίσχυση του περιγράµµατος των εστιασµένων περιοχών
(Peaking)
Μπορείτε να ενισχύσετε το περίγραµµα των περιοχών που είναι εστιασµένες
µε ένα συγκεκριµένο χρώµα στη χειροκίνητη εστίαση. Η λειτουργία αυτή σας
επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε εστίαση ακριβείας σε ένα θέµα στη λήψη
µάκρο, ή στη λήψη πορτρέτων.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη στάθµη Peaking και το χρώµα Peaking.

Πλήκτρο MENU t
3 t [Στάθµη Peaking] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή κρίνει |τι οι καθαρές περιοχές είναι εστιασµένες, η
στάθµη του peaking είναι διαφορετική, ανάλογα µε το θέµα, τις συνθήκες λήψης και
το φακ| που χρησιµοποιείται.
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• Το περίγραµµα των περιοχών που είναι εστιασµένες δεν ενισχύεται |ταν 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.

Πλήκτρο MENU t
3 t [Χρώµα Peaking] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτ| δεν µπορεί να ρυθµιστεί |ταν το [Στάθµη Peaking] είναι ρυθµισµένο
στη θέση [Off].

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

1 Πλήκτρο MENU t

4 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 εικqνα 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 οθ|νη: Περίπου
×5.9 t Περίπου ×11.7
Μέγεθος APS-C: Περίπου
×3.8 t Περίπου ×7.7

4 Ρυθµίστε και επιβεβαιώστε την εστίαση.
• Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθµίσετε την εστίαση στη
λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.
• Αν πιέσετε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα, το µεγεθυσµένο τµήµα
επανέρχεται στο κέντρο.
• 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 εικ|νων |ταν η εικ|να είναι
µεγεθυσµένη, ωστ|σο η εικ|να που θα καταγραφεί δεν θα είναι
µεγεθυσµένη.
• Η λειτουργία Μεγεθυντή Εστίασης ακυρώνεται µετά τη λήψη.

Άµεση χειροκίνητη εστίαση (DMF)
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις ακριβείας µετά τη ρύθµιση της
εστίασης στη λειτουργία αυτ|µατης εστίασης (Άµεση χειροκίνητη εστίαση).
Μπορείτε να εστιάσετε γρήγορα σε ένα θέµα αντί να χρησιµοποιήσετε τη
χειροκίνητη εστίαση απ| την αρχή. Αυτ| είναι χρήσιµο σε περιπτώσεις |πως η
φωτογράφηση µάκρο.

1 Πλήκτρο Fn t
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2 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να κλειδώσετε την
εστίαση.

3 Στρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθµίσετε µε ακρίβεια
την εστίαση ενώ πιέζετε το κλείστρο µέχρι τη µέση.
Σηµείωση
• Μερικοί φακοί SAM δεν είναι συµβατοί µε τη λειτουργία Άµεσης Χειροκίνητης
Εστίασης. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φακού σας για να δείτε αν ο φακ|ς σας
είναι συµβατ|ς µε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία Άµεσης Χειροκίνητης Εστίασης του Φακού
xταν ο φακ|ς 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 αυτ|µατης εστίασης και
χειροκίνητης εστίασης χωρίς να αλλάξετε τη θέση της φωτογραφικής
µηχανής (έλεγχος AF/MF).

Πιέστε το πλήκτρο AF/MF.

Πλήκτρο AF/MF

Στη λειτουργία αυτ|µατης 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
∆ακτύλιος εστίασης
αυτ|µατη εστίαση και η εστίαση κλειδώνεται.
• Μπορείτε να διατηρήσετε την επιλεγµένη λειτουργία χωρίς να πιέσετε και
να κρατήσετε το πλήκτρο AF/MF |ταν είναι ρυθµισµένο το [Πλήκτρο AF/MF]
στο Προσωπικ| µενού
(σελίδα 176).
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Αντιστάθµιση έκθεσης
Κανονικά, η έκθεση ρυθµίζεται αυτ|µατα (Αυτ|µατη έκθεση).
Με βάση την έκθεση που επιτυγχάνεται µε την αυτ|µατη έκθεση, µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε αντιστάθµιση της έκθεσης. Μπορείτε να κάνετε ολ|κληρη
την εικ|να φωτειν|τερη µετατοπίζοντας την έκθεση προς την πλευρά του +.
Ολ|κληρη η εικ|να γίνεται σκοτειν|τερη µετατοπίζοντας την έκθεση προς
την πλευρά του - (Αντιστάθµιση έκθεσης).

1 Πιέστε το πλήκτρο

2 Ρυθµίστε την έκθεση µε τα b/B

Πλήκτρο

Οθ|νη LCD

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

Αντισταθµισµένη έκθεση
Σκ|πευτρο

Αντισταθµισµένη έκθεση

3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Τεχνικές λήψης
• Ρυθµίστε το βαθµ| αντιστάθµισης ελέγχοντας την εικ|να που
καταγράφεται.
• Χρησιµοποιώντας τη λήψη Bracket, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη
πολλαπλών φωτογραφιών µε µεταβολή της έκθεσης προς το συν ή προς το
πλην (σελίδα 112).
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Σηµειώσεις
• Το στοιχείο αυτ| δεν µπορεί να επιλεγεί |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή στην Επιλογή Σκηνικού.
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση Μ, η έκθεση µπορεί να
αντισταθµιστεί µ|νο |ταν η ευαισθησία ISO είναι ρυθµισµένη στη θέση [AUTO].

Αντιστάθµιση της έκθεσης µε τον πρqσθιο ή οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου
Μπορείτε να αντισταθµίσετε την έκθεση µε τον πρ|σθιο ή τον οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο
.

Πλήκτρο MENU t
5 t [Dial exp.comp] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Αν αντιστοιχήσετε τη λειτουργία αντιστάθµισης έκθεσης στον πρ|σθιο ή οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου, η αρχικά αντιστοιχισµένη λειτουργία µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µε τον άλλο επιλογέα ελέγχου.
• xταν η λειτουργία έκθεσης έχει ρυθµιστεί σε Μ και η ευαισθησία ISO έχει ρυθµιστεί
σε [AUTO], το [Dial exp.comp] δεν ισχύει.

Για να αλλάξετε την επίδραση της αντιστάθµισης έκθεσης
Μπορείτε να καθορίσετε αν θα πραγµατοποιείται αντιστάθµιση έκθεσης µέσα
στην εµβέλεια του φλας, ή µ|νο για το φωτισµ| του περιβάλλοντος.

Πλήκτρο MENU t
ρύθµισης

5 t [Exp.comp.set] t Επιλογή της επιθυµητής
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Ρύθµιση της φωτεινqτητας της εικqνας

Κλείδωµα Αυτqµατης Έκθεσης (AE Lock)
xταν πραγµατοποιείτε λήψη προς το µέρος του ήλιου ή δίπλα σε ένα
παράθυρο και η έκθεση δεν είναι η σωστή για το θέµα, χρησιµοποιείστε το
φωτ|µετρο στο σηµείο που το θέµα είναι αρκετά φωτειν| και κλειδώστε την
έκθεση πριν τη λήψη. Για να µειώσετε τη φωτειν|τητα του θέµατος, στρέψτε
τη φωτογραφική µηχανή προς ένα σηµείο που είναι πιο φωτειν| απ| το θέµα
και χρησιµοποιείστε το φωτ|µετρο για να κλειδώσετε την έκθεση ολ|κληρης
της εικ|νας. Για να κάνετε το θέµα πιο φωτειν|, στρέψτε τη φωτογραφική
µηχανή προς ένα σηµείο που είναι πιο σκοτειν| απ| το θέµα και
χρησιµοποιείστε το φωτ|µετρο για να κλειδώσετε την έκθεση ολ|κληρης της
εικ|νας.
Το τµήµα αυτ| περιγράφει πώς να τραβήξετε µια πιο φωτεινή εικ|να 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 |ταν
αφήσετε το πλήκτρο.
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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 ολ|κληρη την οθ|νη.

(Κεντροβαρής)

∆ίνοντας έµφαση στην κεντρική περιοχή της οθ|νης, αυτή η
λειτουργία µετράει τη µέση φωτειν|τητα |λης της οθ|νης.

(Σηµειακή)

Η λειτουργία αυτή µετράει το φως µ|νο µέσα στον κύκλο
σηµειακής φωτοµέτρησης, στο κέντρο της οθ|νης.

Τεχνικές λήψης
• Για γενικού τύπου λήψεις χρησιµοποιήστε τη φωτοµέτρηση [Πολλαπλών
Τµηµάτων] (Multi Segment).
• xταν 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 108).
Σηµείωση
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή στην
Επιλογή Σκηνικού, ή |ταν χρησιµοποιείται η λειτουργία ζουµ της φωτογραφικής
µηχανής, το [Λειτουργία Φωτοµέτρησης] ρυθµίζεται σε [Πολλαπλών τµηµάτων] και δεν
µπορείτε να επιλέξετε µια άλλη λειτουργία.
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Χρήση της λειτουργίας οδήγησης
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κατάλληλη λειτουργία οδήγησης ανάλογα
µε το σκοπ| σας, |πως λήψη µιας µεµονωµένης φωτογραφίας, συνεχ|µενη
λήψη φωτογραφιών, ή λήψη bracket.

t Επιλογή της επιθυµητής

Πλήκτρο
λειτουργίας

Πλήκτρο

(Λήψη µιας Φωτογραφίας) (110)

Αυτή είναι η κανονική λειτουργία λήψης.

(Συνεχής Λήψη)
(111)

Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχ|µενη λήψη
εικ|νων.

(Χρονοδιακqπτης)
(111)

Ο χρονοδιακ|πτης των 10 δευτερολέπτων είναι χρήσιµος
|ταν ο φωτογράφος θέλει να εµφανίζεται στη φωτογραφία
και ο χρονοδιακ|πτης 2 δευτερολέπτων είναι χρήσιµος για
τον περιορισµ| του κουνήµατος της φωτογραφικής µηχανής.

(Bracket: Cont.)
(112)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του καθορισµένου
αριθµού εικ|νων, κάθε µια µε διαφορετικ| βαθµ| έκθεσης.

(Single Bracket)
(112)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του καθορισµένου
αριθµού εικ|νων µια-µια, |που κάθε µια έχει διαφορετικ|
βαθµ| έκθεσης.

(WB bracket)
(113)

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

DRO (DRO
Bracket) (114)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη 3 εικ|νων µε
µεταβολή της τιµής του D-Range Optimizer.

(Remote Cdr.) (114)

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µε τα πλήκτρα
SHUTTER (κλείστρο) και 2 SEC (το κλείστρο απελευθερώνεται
µετά απ| 2 δευτερ|λεπτα) του Ασύρµατου Τηλεχειριστηρίου
RMTDSLR1/RMT-DSLR2 (πωλείται χωριστά), ή να
πραγµατοποιήσετε λήψη ταινιών χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
START/STOP (παρέχεται µ|νο στο RMT-DSLR2).

Λήψη µιας φωτογραφίας (Single Shooting)
Πλήκτρο

(Οδήγηση) t

(Single Shooting)

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

Συνεχής λήψη (Cont. Shooting)

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Cont. Shooting) t Επιλογή
της επιθυµητής ταχύτητας µε τα b/B του πολλαπλού
επιλογέα

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Αν πιέσετε και κρατήσετε το κλείστρο, η εγγραφή συνεχίζεται.
Τεχνική λήψης
• Για συνεχ|µενη λήψη µε µεγαλύτερη ταχύτητα, ρυθµίστε τη λειτουργία
έκθεσης σε Tele-zoom Continuous Priority AE (σελίδα 76).
Σηµειώσεις
• xταν είναι επιλεγµένο το
, εµφανίζεται η εικ|να που καταγράφεται µεταξύ των
καρέ.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε συνεχ|µενη λήψη φωτογραφιών σε µια
λειτουργία Επιλογής Σκηνικού διαφορετική απ| τη [∆ράση στα Σπορ].

Χρονοδιακqπτης

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Χρονοδιακqπτης) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα
• Ο αριθµ|ς µετά απ| το
επιλεγµένος.

είναι ο αριθµ|ς των δευτερολέπτων που είναι

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• xταν ενεργοποιείται ο χρονοδιακ|πτης, αυτ| υποδεικνύεται µε ηχητικά
σήµατα και τη λυχνία χρονοδιακ|πτη. Η λυχνία χρονοδιακ|πτη
αναβοσβήνει γρήγορα και τα ηχητικά σήµατα ακούγονται σε κοντινά
διαστήµατα ακριβώς πριν τη λήψη.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακqπτη
Πιέστε το πλήκτρο

(Οδήγηση).
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Χρήση της λειτουργίας οδήγησης
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης

Bracket: Cont./Single Bracket

Βασική έκθεση

Κατεύθυνση –

Κατεύθυνση +

Η λήψη Bracket σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη πολλαπλών
φωτογραφιών, κάθε µια µε διαφορετικ| βαθµ| έκθεσης. Καθορίστε την τιµή
της απ|κλισης (βήµατα) απ| τη βασική έκθεση και η φωτογραφική µηχανή θα
πραγµατοποιήσει λήψη 3 ή 5 εικ|νων µεταβάλλοντας αυτ|µατα την έκθεση.

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(Bracket: Cont.) ή
(Single Bracket) t Επιλέξτε το επιθυµητq βήµα Bracket και
τον αριθµq των εικqνων µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα

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 |ταν
είναι επιλεγµένο το [Bracket: Cont.].
• Πιέστε το κλείστρο για κάθε λήψη |ταν είναι επιλεγµένο το [Single
Bracket].
Σηµειώσεις
• xταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση Μ, η έκθεση µεταβάλλεται
αλλάζοντας την ταχύτητα κλείστρου.
• xταν προσαρµ|ζετε την έκθεση, η έκθεση µεταβάλλεται µε βάση την
αντισταθµισµένη τιµή.
• Το Bracket δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή τις λειτουργίες Sweep Panorama, Tele-zoom
Continuous Priority AE, ή Επιλογή Σκηνικού.
• xταν χρησιµοποιείται το φλας, χρησιµοποιείται η λήψη bracket µε φλας για µεταβολή
της έντασης του φλας ακ|µα και |ταν είναι επιλεγµένο το [Bracket: Cont.]. Για να
πραγµατοποιήσετε λήψη, πιέστε το κλείστρο για κάθε φωτογραφία.
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Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης

Κλίµακα EV στη λήψη Bracket
Bracket φωτ|ς περιβάλλοντος*
0.3 βήµατα, 3 λήψεις
Αντιστάθµιση έκθεσης 0

Bracket φλας
0.7 βήµατα, 3 λήψεις
Αντιστάθµιση φλας -1.0

Σκqπευτρο
Οθqνη LCD (mταν το
[Πλήκτρο DISP (Οθqνη)]
είναι ρυθµισµένο σε
Φαίνεται στην πάνω σειρά.
[Για το σκqπευτρο])

Φαίνεται στην κάτω σειρά.

* Φως περιβάλλοντος: Οποιοδήποτε άλλο φως εκτ|ς απ| το φως του φλας
που φωτίζει τη σκηνή για µεγάλο χρονικ| διάστηµα, |πως φυσικ| φως, ένας
λαµπτήρας πυράκτωσης, ή ένας λαµπτήρας φθορισµού.
• Στη λήψη Bracket, ο ίδιος αριθµ|ς δεικτών µε τον αριθµ| των εικ|νων που
µπορούν να εγγραφούν εµφανίζεται στην κλίµακα EV.
• xταν αρχίσει η λήψη Bracket, οι δείκτες που υποδεικνύουν φωτογραφίες
που έχουν ήδη εγγραφεί αρχίζουν να εξαφανίζονται ένας προς έναν.

Bracket Ισορροπίας Λευκού (WB)

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t
(WB Bracket) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα
• xταν επιλεγεί το Lo, η µεταβολή είναι 10 ΜΚ-1* και |ταν επιλεγεί το Hi, η
µεταβολή είναι 20 ΜΚ-1.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
* ΜΚ-1: µονάδα µέτρησης που υποδεικνύει την ποι|τητα της µετατροπής χρώµατος στα
φίλτρα θερµοκρασίας χρώµατος (Ίδια τιµή µε το “Mired”.).
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Χρήση της λειτουργίας οδήγησης
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης

Bracket DRO

1 Πλήκτρο t

(Οδήγηση) t
(Bracket DRO) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης µε τα b/B του πολλαπλού
επιλογέα
• xταν επιλεγεί το Lo, η εικ|να καταγράφεται µε DROLv1, Lv2, και Lv3 και
|ταν επιλεγεί το Hi, η εικ|να καταγράφεται µε DROLv1, Lv3 και Lv5.

2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Remote Cdr.

1 Πλήκτρο

(Οδήγηση) t

(Remote Cdr.)

2 Εστιάστε στο θέµα, στρέψτε τον ποµπq του Ασύρµατου
Τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα τηλεχειρισµού και
τραβήξτε τη φωτογραφία.
Σηµειώσεις
• Το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 (πωλείται χωριστά) δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για εγγραφή ταινιών. Χρησιµοποιήστε το RMT-DSLR2 (πωλείται
χωριστά).
• Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία START/STOP του RMT-DSLR2 µε το φως της
λυχνίας χρονοδιακ|πτη της φωτογραφικής µηχανής.
• xταν το [Πλήκτρο MOVIE] είναι ρυθµισµένο σε [Μ|νο Λειτουργία Ταινίας] (Movie
Mode Only), το πλήκτρο START/STOP του Τηλεχειριστηρίου µπορεί να είναι διαθέσιµο
µ|νο |ταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι ρυθµισµένος στη θέση Movie (µ|νο
για το RMT-DSLR2).
• Ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε το Ασύρµατο
Τηλεχειριστήριο.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Χρήση του φλας (πωλείται χωριστά)
Σε ένα χώρο µε χαµηλ| φωτισµ|, η χρήση του φλας σας επιτρέπει να
τραβήξετε µια φωτεινή φωτογραφία και επίσης βοηθάει στο να αποτραπεί το
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής. xταν πραγµατοποιείτε λήψη ενάντια
στον ήλιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας για να τραβήξετε µια
φωτεινή εικ|να εν|ς θέµατος που φωτίζεται απ| πίσω.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του φλας, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε το φλας.

1 Αφαιρέστε το Κάλυµµα Υποδοχής
Αξεσουάρ και προσαρµqστε το φλας
(πωλείται χωριστά).
• Ωθήστε σταθερά το φλας µέσα στην
Πολλαπλή υποδοχή αξεσουάρ προς την
κατεύθυνση του βέλους µέχρι να
σταµατήσει. Βεβαιωθείτε |τι έχει κλειδώσει.
• xταν χρησιµοποιείτε ένα φλας συµβατ| µε
την Υποδοχή Αξεσουάρ µε Αυτ|µατο
Κλείδωµα, τοποθετήστε τον Προσαρµογέα
Υποδοχής Αξεσουάρ στη φωτογραφική
µηχανή (σελίδα 24).

2 Θέστε σε λειτουργία το φλας και
αφού ολοκληρωθεί η φqρτιση του
φλας, τραβήξτε τη φωτογραφία.
Αναβοσβήνει: Το φλας φορτίζεται.
Φωτισµένη: Το φλας έχει φορτιστεί.
• Αν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη µέση σε
συνθήκες χαµηλού φωτισµού στη
λειτουργία αυτ|µατης εστίασης, µπορεί να
ενεργοποιηθεί η λειτουργία φωτισµού AF
του φλας.

Ένδειξη

(Φ|ρτισης φλας)

3 Πλήκτρο Fn t

(Λειτουργία Φλας) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
• Για περισσ|τερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του φλας που
είναι διαθέσιµες για κάθε λειτουργία λήψης, δείτε στη σελίδα 119.

Σηµείωση
• Ο φακ|ς ενδέχεται να παρεµποδίζει το φως του φλας και να εµφανίζεται µια σκιά στο
κάτω µέρος της εικ|νας. Αφαιρέστε την καλύπτρα φακού.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Χρήση του φλας (πωλείται χωριστά)
(Χωρίς Φλας)

∆ε φωτοβολεί.

(Αυτqµατο Φλας)

Φωτοβολεί αν είναι σκοτεινά ή ενάντια στο φως.

(Φλας Γεµίσµατος)

Φωτοβολεί κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο.

(Οπίσθιος
Συγχρονισµqς)
(Ασύρµατο)

Φωτοβολεί ακριβώς πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης κάθε
φορά που πιέζετε το κλείστρο.
Αντί να προσαρµ|σετε το φλας στη φωτογραφική µηχανή,
µπορείτε να επιτύχετε περισσ|τερη αντίθεση, µε αποτέλεσµα
µια πιο τρισδιάστατη εικ|να.

Τεχνικές λήψης
• xταν χρησιµοποιείτε το φλας, πραγµατοποιήστε λήψη απ| απ|σταση 1
µέτρου ή µεγαλύτερη.
• xταν 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
φ|ντου.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον οπίσθιο συγχρονισµ| για να τραβήξετε
µια φυσική φωτογραφία του ίχνους εν|ς κινούµενου θέµατος, |πως ένα
ποδήλατο που κινείται, ή ένας άνθρωπος που περπατάει.
• xταν χρησιµοποιείτε το φλας HVL-F60M/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.

Ασύρµατο φλας

1 Αφαιρέστε το Κάλυµµα Υποδοχής Αξεσουάρ και
προσαρµqστε το φλας HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM/
HVL-F20AM στη φωτογραφική µηχανή (σελίδα 115).
• Αν προσαρµ|σετε ένα φλας HVL-F58AM, HVL-F43AM ή HVL-F20AM,
τοποθετήστε πρώτα τον Προσαρµογέα Υποδοχής Αξεσουάρ στη
φωτογραφική µηχανή (σελίδα 24).

2 Ρυθµίστε το φλας σε “ασύρµατος ελεγκτής” (wireless
controller).

3 Πλήκτρο Fn t
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Χρήση του φλας (πωλείται χωριστά)

4 Τοποθετήστε το φλας που έχει ρυθµιστεί σε ασύρµατο µακριά
απq τη φωτογραφική µηχανή.

5 Αν θέλετε να κάνετε δοκιµή του φλας, πιέστε το πλήκτρο
AEL.
Σηµείωση
• Αλλάξτε το κανάλι του εξωτερικού φλας αν κάποιος άλλος φωτογράφος χρησιµοποιεί
και αυτ|ς ασύρµατο φλας σε κοντινή απ|σταση και το ενσωµατωµένο φλας του/της
ενεργοποιεί το δικ| σας φλας. Για να αλλάξετε το κανάλι του εξωτερικού φλας,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε αυτ|.

Ρύθµιση του πλήκτρου AEL
xταν χρησιµοποιείτε ένα ασύρµατο φλας, συστήνεται να ρυθµίσετε το
[Λειτουργία του πλήκτρου AEL] (Func. of AEL button) στη θέση [Συγκράτηση
AEL] (AEL Hold) στο Προσωπικ| Μενού (σελίδα 176).

Ασύρµατο φλας µε έλεγχο λqγου φωτισµού
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ασύρµατο έλεγχο λ|γου φωτισµού σε
συνδυασµ| µε τα πολλαπλά φλας. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε το φλας (HVL-F60M, HVL-F58AM, HVL-F43AM).

Αργqς Συγχρονισµqς
Αν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αργού συγχρονισµού µε µικρ|τερη
ταχύτητα κλείστρου, µπορείτε να συλλάβετε µια καθαρή εικ|να τ|σο του
θέµατος, |σο και του φ|ντου. Αυτ| είναι χρήσιµο |ταν πραγµατοποιείτε λήψη
εν|ς πορτρέτου τη νύχτα σε σκοτειν| φ|ντο.

Πραγµατοποιήστε λήψη µε το πιεσµένο το
πλήκτρο SLOW SYNC.
Στην οθ|νη φωτίζεται η ένδειξη
|τι η έκθεση έχει κλειδωθεί.

για να δείξει

Πλήκτρο SLOW SYNC
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Χρήση του φλας (πωλείται χωριστά)
Σηµειώσεις
• xταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση S ή Μ, η λήψη µε αργ|
συγχρονισµ| δεν είναι διαθέσιµη µε το πλήκτρο SLOW SYNC.
• xταν επιλεγεί µια άλλη λειτουργία εκτ|ς απ| τη λειτουργία AEL στο [Λειτουργία του
πλήκτρου AEL] (Func. of AEL button), η λήψη µε αργ| συγχρονισµ| δεν είναι
διαθέσιµη µε το πλήκτρο SLOW SYNC. xταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AEL στο
[Πλήκτρο ISO], το [Πλήκτρο AF/MF], το [Προσαρµ|σιµο πλήκτρο) ή το [Πλήκτρο
Προεπισκ|πησης], η λήψη µε αργ| συγχρονισµ| είναι διαθέσιµη χρησιµοποιώντας
αυτά τα πλήκτρα.

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

Τερµατικ|

(συγχρονισµού φλας)

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα φλας εξοπλισµένο µε ένα τερµατικ|
συγχρονισµού φλας αντίθετης πολικ|τητας.
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 απ| αυτή, χρησιµοποιείστε την ταχύτητα που προτείνεται, ή µια
ακ|µα πιο αργή ταχύτητα.
• Αν δεν µπορείτε να επιβεβαιώσετε το πλάνο σας λ|γω ανεπαρκούς φωτισµού,
αλλάξτε τη ρύθµιση του [Οθ|νη Live View] ώστε η εικ|να να εµφανίζεται πάντα µε την
κατάλληλη φωτειν|τητα (σελίδα 89).
• Χρησιµοποιείστε ένα φλας µε τάση συγχρονισµού φλας 400 V ή λιγ|τερο.
• Πριν συνδέσετε το καλώδιο συγχρονισµού του φλας στο τερµατικ| (συγχρονισµού
φλας), απενεργοποιήστε το συνδεδεµένο φλας. Αν είναι ενεργοποιηµένο, ενδέχεται
να φωτοβολήσει |ταν συνδέετε το καλώδιο.
• Το φλας θα φωτοβολεί πάντα στο µέγιστο. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
αντιστάθµιση φλας (σελίδα 120).
• ∆ε συστήνεται η χρήση της αυτ|µατης ισορροπίας λευκού. Χρησιµοποιείστε την
προσωπική ισορροπία λευκού για να επιτύχετε µεγαλύτερης ακρίβειας ισορροπία του
λευκού.
• Η ένδειξη του φλας δεν εµφανίζεται |ταν είναι συνδεδεµένο το τερµατικ|
(συγχρονισµού φλας).
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∆ιαθέσιµες λειτουργίες του φλας
Οι λειτουργίες του φλας που µπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται απ| 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 οθ|νη.
Λειτουργία
Λήψης

(Χωρίς
Φλας)

(Αυτqµατο
(Φλας
(Οπίσθιος
Φλας)
Γεµίσµατος) Συγχρονισµqς) (Ασύρµατο)
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης

Αντιστάθµιση Φλας
xταν πραγµατοποιείτε λήψη µε το φλας, µπορείτε να ρυθµίσετε µ|νο την
ένταση του φλας, χωρίς να αλλάξετε την αντιστάθµιση της έκθεσης.
Μπορείτε να αλλάξετε µ|νο 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 αυτ| δεν µπορεί να επιλεγεί |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή στη θέση Sweep Panorama ή Επιλογή Σκηνικού.
• Το θετικ| εφέ του φλας ενδέχεται να µην είναι ορατ| λ|γω της περιορισµένης
έντασης του φλας, αν το θέµα είναι έξω απ| τη µέγιστη εµβέλεια του φλας. Αν το
θέµα είναι πολύ κοντά, ενδέχεται να µην είναι ορατ| το αρνητικ| εφέ.
Αντιστάθµιση έκθεσης και αντιστάθµιση φλας
Η αντιστάθµιση έκθεσης αλλάζει την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγµα και την
ευαισθησία ISO (|ταν είναι επιλεγµένο το [AUTO]) για να πραγµατοποιήσει την
αντιστάθµιση.
Η αντιστάθµιση του φλας αλλάζει µ|νο την ένταση του φλας.
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Έλεγχος φλας
Πλήκτρο MENU t
2 t [Έλεγχος φλας] (Flash Control) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
ADI flash

Η µέθοδος αυτή ελέγχει το φωτισµ| του φλας, µετρώντας το
ανακλώµενο φως του προκαταρκτικού φλας µε βάση την σχετική
πληροφορία απ|στασης. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει ακριβή
αντιστάθµιση του φλας µε ουσιαστικά καµία επίδραση απ| την
ανάκλαση απ| το θέµα.

Pre-flash TTL

Η µέθοδος αυτή ελέγχει την ένταση του φωτ|ς του φλας
µετρώντας µ|νο το ανακλώµενο φως του προκαταρκτικού φλας.
Η µέθοδος αυτή υπ|κειται στις ανακλάσεις απ| το θέµα.

ADI: Advanced Distance Integration (Προηγµένη Ενσωµάτωση Απ|στασης)
TTL: Through the lens (µέσα απ| τον φακ|)
• xταν είναι επιλεγµένο το [ADI flash], η χρήση εν|ς φακού που διαθέτει
λειτουργία κωδικοποίησης απ|στασης µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερης
ακρίβειας αντιστάθµιση του φλας χρησιµοποιώντας πιο ακριβείς
πληροφορίες απ|στασης.
Σηµειώσεις
• xταν η απ|σταση µεταξύ του θέµατος και του φλας δεν µπορεί να καθοριστεί (λήψη
µε ασύρµατο φλας, λήψη µε ένα φλας εκτ|ς της κάµερας χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο, λήψη µε ένα δίδυµο φλας µάκρο, κλπ.), η κάµερα επιλέγει αυτ|µατα το Preflash TTL.
• Επιλέξτε το [Pre-flash TTL] στις παρακάτω περιπτώσεις, καθώς η κάµερα δεν µπορεί
να λάβει ακριβείς πληροφορίες απ|στασης 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, |πως ένα φίλτρο ND.
– Χρησιµοποιείται ένας φακ|ς για κοντινή απ|σταση.
• Το φλας ADI είναι διαθέσιµο µ|νο σε συνδυασµ| µε φακούς που παρέχουν
κωδικοποιητή απ|στασης. Για να εξακριβώσετε εάν ο φακ|ς είναι εξοπλισµένος µε
κωδικοποιητή απ|στασης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε τον
φακ|.
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Panorama ή [Νυχτερινή Σκηνή]/[Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως]
στην Επιλογή Σκηνικού.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης

Κλείδωµα FEL
Στην κανονική λήψη µε φλας, το ποσ| του φωτ|ς του φλας ρυθµίζεται
αυτ|µατα για να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση. Μπορείτε να κλειδώσετε απ|
πριν το ποσ| φωτισµού του φλας.
FEL: Στάθµη Έκθεσης Φλας (Flash Exposure Level)

1 Τοποθετήστε το θέµα στο οποίο
θέλετε να κλειδώσετε το FEL
στην κεντρική περιοχή της οθqνης
και εστιάστε σε αυτq.

2 Πιέστε το προσαρµqσιµο πλήκτρο

Προσαρµ|σιµο πλήκτρο

για να κλειδώσετε το ποσq φωτισµού
του φλας.
• Το φλας φορτίζεται µε την προεπιλεγµένη
ένταση φωτισµού.
• Φωτίζεται η ένδειξη
(Κλείδωµα FEL).

3 Συνθέστε ξανά το πλάνο σας
και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
κλειδώµατος FEL, πιέστε ξανά το
προσαρµ|σιµο πλήκτρο.

Φλας συµβατά µε τη λειτουργία κλειδώµατος FEL
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα φλας HVL-F60M και HVL-F43AM µε την
προσαρµοζ|µενη οθ|νη LCD, εκτ|ς της φωτογραφικής µηχανής
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο ή για ασύρµατη λήψη (συσκευή
ελέγχου/τηλεχειριστήριο).
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα φλας HVL-F58AM και HVL-F20AM µε την
προσαρµοζ|µενη οθ|νη LCD, ή εκτ|ς της φωτογραφικής µηχανής
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να ρυθµιστεί |ταν δεν είναι προσαρµοσµένο ένα φλας.
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• Εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος αν προσπαθήσετε να ρυθµίσετε ένα φλας µη
συµβατ| µε τη λειτουργία κλειδώµατος FEL.
• Εµφανίζεται η ένδειξη
|ταν έχετε πραγµατοποιήσει ταυτ|χρονα κλείδωµα AE και
κλείδωµα FEL.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία του προσαρµqσιµου πλήκτρου
Μπορείτε να ρυθµίσετε το πλήκτρο σε συγκράτηση της κλειδωµένης στάθµης
|ταν το πλήκτρο κρατιέται πιεσµένο ([FEL Lock hold]), ή να αντιστοιχήσετε
µια άλλη λειτουργία.

Πλήκτρο MENU t
4 t [Προσαρµqσιµο πλήκτρο] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης

Ρύθµιση ISO
Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται µε τον αριθµ| ISO (προτειν|µενος δείκτης
έκθεσης). xσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµ|ς, τ|σο µεγαλύτερη είναι και η
ευαισθησία.

1 Πιέστε το πλήκτρο ISO για να εµφανίσετε

Πλήκτρο ISO

την οθqνη ISO.

2 Επιλέξτε την επιθυµητή τιµή µε τα v/V του πολλαπλού
επιλογέα.
• xσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµ|ς, τ|σο υψηλ|τερη θα είναι η στάθµη
θορύβου.
• Αν επιλέξετε το [Multi Frame Noise Reduct.], εµφανίστε την οθ|νη
ρύθµισης µε το B και επιλέξτε την επιθυµητή τιµή µε τα v/V.
• Ο αριθµ|ς αυξάνεται κατά 1/3 του βήµατος χρησιµοποιώντας τον οπίσθιο
επιλογέα ελέγχου, ο οποίος χρησιµοποιείται |πως ο πολλαπλ|ς επιλογέας
και αυξάνεται κατά 1 βήµα χρησιµοποιώντας τον πρ|σθιο επιλογέα
ελέγχου.
Σηµειώσεις
• Το εγγράψιµο εύρος φωτειν|τητας εν|ς θέµατος (δυναµικ| εύρος) είναι λίγο
µικρ|τερο για περιοχές που το ISO είναι λιγ|τερο απ| 100.
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή στη θέση
Sweep Panorama ή Επιλογή Σκηνικού, το ISO ρυθµίζεται σε [AUTO] και δεν µπορείτε
να επιλέξετε άλλους αριθµούς ISO.
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση P/Α/S/Μ και το ISO είναι
ρυθµισµένο στη θέση [AUTO], το ISO ρυθµίζεται αυτ|µατα µεταξύ ISO 100 και ISO
6400.

Για να αλλάξετε το αυτqµατο εύρος ρύθµισης στο [AUTO]
xταν είναι επιλεγµένο το [AUTO], πιέστε το B, επιλέξτε το [ISO AUTO
Maximum] ή το [ISO AUTO Minimum] και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυµητ|
εύρος.

Μείωση θορύβου µέσω λήψης πολλαπλών καρέ
Η φωτογραφική µηχανή τραβάει αυτ|µατα πολλαπλές φωτογραφίες,
συνδυάζει τις εικ|νες, µειώνει το θ|ρυβο και καταγράφει µια εικ|να. Στη
λειτουργία µείωσης θορύβου µέσω λήψης πολλαπλών καρέ (Multi Frame NR)
µπορείτε να επιλέξετε αριθµούς ISO µεγαλύτερους απ| τη µέγιστη
ευαισθησία ISO.
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Ρύθµιση ISO

Η εικ|να που καταγράφεται αποτελεί συνδυασµ| πολλών εικ|νων.

1 Πιέστε το πλήκτρο ISO ώστε

Πλήκτρο ISO

να εµφανιστεί η οθqνη ISO.

2 Επιλέξτε το

(Multi Frame Noise Reduct.) µε τα v/V στον
πολλαπλq επιλογέα.

Σηµειώσεις
• xταν το [Ποι|τητα] (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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Προηγµένες λειτουργίες λήψης

Αυτqµατη αντιστάθµιση της φωτεινqτητας και της
αντίθεσης (D-Range)
Πλήκτρο Fn t
ρύθµισης

(DRO/Auto HDR) t Επιλογή της επιθυµητής

(Off)

∆εν χρησιµοποιούνται οι λειτουργίες DRO/Auto HDR.

(D-Range Opt.)

∆ιαιρώντας την εικ|να σε µικρές περιοχές, η φωτογραφική
µηχανή αναλύει την αντίθεση φωτ|ς και σκιάς µεταξύ του
θέµατος και του φ|ντου, παράγοντας µια εικ|να µε την
ιδανική φωτειν|τητα και διαβάθµιση.

(Auto HDR)

Λαµβάνει τρεις φωτογραφίες µε διαφορετική έκθεση και στη
συνέχεια επικαλύπτει τη φωτεινή περιοχή της υποεκτεθειµένης εικ|νας και τη σκοτεινή περιοχή της υπερεκτεθειµένης εικ|νας για να δηµιουργήσει µια εικ|να µε
πλούσια διαβάθµιση.
Καταγράφονται δύο εικ|νες: µια εικ|να µε τη σωστή έκθεση
και µια εικ|να 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 πολλαπλq
επιλογέα.
(D-Range
Optimizer: Auto)
(Στάθµη)*

∆ιορθώνει αυτ|µατα τη φωτειν|τητα.
Βελτιστοποιεί τις διαβαθµίσεις της καταγραµµένης εικ|νας
σε κάθε περιοχή της εικ|νας. 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] |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε
Sweep Panorama, ή |ταν χρησιµοποιείται το [Multi Frame Noise Reduct.] ή το [Εφέ
Εικ|νας].
• Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Off] |ταν είναι επιλεγµένο το [Ηλιοβασίλεµα],
[Νυχτερινή Σκηνή], [Νυχτεριν| Πορτρέτο] ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην
Επιλογή Σκηνικού. Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Αυτ|µατο] (Auto) |ταν έχουν
επιλεγεί άλλες λειτουργίες στην Επιλογή Σκηνικού.
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Αυτqµατη αντιστάθµιση της φωτεινqτητας και της αντίθεσης (D-Range)
• xταν πραγµατοποιείτε λήψη µε το D-Range Optimizer, η εικ|να µπορεί να έχει
θ|ρυβο. Επιλέξτε την κατάλληλη στάθµη ελέγχοντας την εικ|να που έχει εγγραφεί,
ειδικά |ταν 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 πολλαπλq
επιλογέα.
(Auto HDR:
Αυτqµατη ∆ιαφορά
Έκθεσης)

∆ιορθώνει τη διαφορά έκθεσης αυτ|µατα.

(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: xταν είναι επιλεγµένο το 2.0 EV,
επικαλύπτονται τρεις εικ|νες: µια εικ|να µε -1.0 EV, µια εικ|να
µε τη σωστή έκθεση και µια εικ|να µε + 1.0 EV.

* Το _EV που εµφανίζεται µε το

είναι το τρέχον επιλεγµένο βήµα.

Τεχνική λήψης
• Επειδή το κλείστρο πατιέται 3 φορές για µια λήψη, προσέξτε τα εξής:
– Χρησιµοποιείστε αυτή τη λειτουργία |ταν το θέµα είναι ακίνητο ή δεν
αναβοσβήνει.
– Μην αλλάζετε το καδράρισµα.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε εικ|νες RAW.
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή σε Sweep
Panorama, Tele-zoom Continuous Priority AE ή Επιλογή Σκηνικού, ή |ταν είναι
επιλεγµένο το [Multi Frame Noise Reduct.], δεν µπορείτε να επιλέξετε το [Auto HDR].
• ∆εν µπορείτε να αρχίσετε τη λήψη της επ|µενης φωτογραφίας µέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία σύλληψης.
• Ενδέχεται να µην επιτύχετε το επιθυµητ| αποτέλεσµα ανάλογα µε τη διαφορά
φωτειν|τητας εν|ς θέµατος και τις συνθήκες λήψης.
• xταν χρησιµοποιείται το φλας, η λειτουργία αυτή δεν έχει µεγάλη επίδραση.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Αυτqµατη αντιστάθµιση της φωτεινqτητας και της αντίθεσης (D-Range)
• xταν η αντίθεση της σκηνής είναι µικρή ή |ταν σηµειωθεί κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής ή θ|λωµα του θέµατος, ενδέχεται να µην επιτύχετε καλές
εικ|νες HDR. Αν η φωτογραφική µηχανή διαπιστώσει |τι υπάρχει πρ|βληµα,
εµφανίζεται η ένδειξη
στην καταγραµµένη εικ|να για να σας πληροφορήσει για
αυτή την κατάσταση. Πραγµατοποιήστε ξανά τη λήψη προσέχοντας την αντίθεση και
το θ|λωµα.
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Ρύθµιση της επεξεργασίας εικqνας
Εφέ Εικqνας
Επιλέξτε το επιθυµητ| εφέ φίλτρου για να επιτύχετε πιο εντυπωσιακά και
καλλιτεχνικά αποτελέσµατα.

Πλήκτρο Fn t
ρύθµισης

(Εφέ Εικqνας) t Επιλογή της επιθυµητής

• xταν επιλεγεί µια λειτουργία που επιδέχεται ρυθµίσεις ακριβείας, επιλέξτε
την επιθυµητή ρύθµιση µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα.
(Off)

∆ε χρησιµοποιεί τη λειτουργία Εφέ Εικ|νας.

(Κάµερα-Παιχνίδι)

∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας Παιδικής Φωτογραφικής
Μηχανής µε σκιασµένες γωνίες και έντονα χρώµατα.
Μπορείτε να επιλέξετε το χρωµατικ| τ|νο µε τα b/B.

(Ποπ Χρώµατα)

∆ηµιουργεί µια έντονη εικ|να δίνοντας έµφαση στους
χρωµατικούς τ|νους.

(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
Ρετρq)

∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας παλιάς φωτογραφίας µε
χρωµατικούς τ|νους σέπια και µικρή αντίθεση.

(Soft High-key)

∆ηµιουργεί µια εικ|να µε την ατµ|σφαιρα που
προσδιορίζεται: φωτεινή, διαφανής, αιθέρια, τρυφερή, απαλή.

(Επιµέρους Χρώµα)

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

(Μονqχρωµη
Υψηλής Αντίθεσης)

∆ηµιουργεί µια εικ|να µε υψηλή αντίθεση σε άσπρο και
µαύρο.

(Απαλή Εστίαση)

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

(Πίνακας HDR)

∆ηµιουργεί την αίσθηση εν|ς 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.

(Μονqχρωµη µε
Πλούσιους Τqνους)

∆ηµιουργεί µια ασπρ|µαυρη εικ|να µε πλούσιες
διαβαθµίσεις και αναπαραγωγή των λεπτοµερειών. Η
φωτογραφική µηχανή απελευθερώνει το κλείστρο 3 φορές.

(Μινιατούρα)

∆ηµιουργεί µια εικ|να που τονίζει σε µεγάλο βαθµ| το θέµα,
µε έντονη αποεστίαση του φ|ντου. Αυτ| το εφέ
παρατηρείται συχνά σε εικ|νες 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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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ρύθµιση της επεξεργασίας εικqνας
Σηµειώσεις
• xταν χρησιµοποιείται µια λειτουργία ζουµ εκτ|ς απ| το οπτικ| ζουµ, τα εφέ [ΚάµεραΠαιχνίδι] και [Μινιατούρα] δεν είναι διαθέσιµα.
• xταν έχει επιλεγεί το [Επιµέρους Χρώµα], οι εικ|νες ενδέχεται να µη διατηρήσουν το
επιλεγµένο χρώµα, ανάλογα µε το θέµα ή τις συνθήκες λήψης.
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή τις
λειτουργίες Sweep Panorama ή Tele-zoom Continuous Priority AE, ή |ταν το
[Ποι|τητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], τα Εφέ Εικ|νας δεν µπορούν
να χρησιµοποιηθούν.
• xταν έχει επιλεγεί το [Πίνακας HDR], [Μινιατούρα], [Μον|χρωµη µε Πλούσιους
Τ|νους] ή [Απαλή Εστίαση], δεν µπορείτε να ελέγξετε το εφέ πριν τη λήψη. ∆εν
µπορείτε επίσης να καθορίσετε τη λειτουργία οδήγησης.
• xταν η αντίθεση της σκηνής είναι µικρή ή |ταν έχει σηµειωθεί σηµαντικ| κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής ή θ|λωµα του θέµατος µε επιλεγµένο το [Πίνακας HDR] ή
[Μον|χρωµη µε Πλούσιους Τ|νους], ενδέχεται να µην επιτύχετε καλής ποι|τητας
εικ|νες HDR. Αν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει µια τέτοια κατάσταση,
εµφανίζεται η ένδειξη
στην καταγραµµένη εικ|να για να σας ενηµερώσει για αυτή
την περίπτωση. Πραγµατοποιήστε ξανά τη λήψη ανάλογα µε τις ανάγκες σας,
ανασυνθέτοντας την εικ|να ή προσέχοντας το θ|λωµα.

∆ηµιουργικq Στυλ
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυµητ| στυλ που θα χρησιµοποιηθεί για την
επεξεργασία εικ|νας µεταξύ 13 διαφορετικών στυλ και να ρυθµίσετε την
αντίθεση, τον κορεσµ| και την καθαρ|τητα για κάθε ∆ηµιουργικ| Στυλ.
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και
διάφραγµα), σε αντίθεση µε την Επιλογή Σκηνικού που η έκθεση ρυθµίζεται
απ| τη φωτογραφική µηχανή.

1 Πλήκτρο Fn t

(∆ηµιουργικq Στυλ)

• Εµφανίζονται 13 ∆ηµιουργικά Στυλ και 6
πλαίσια στυλ (σε µορφή
, ο αριθµ|ς
εµφανίζεται στο αριστερ| µέρος του
εικονιδίου). Μπορείτε να καταχωρήσετε τη
ρύθµισή σας σε ένα πλαίσιο στυλ.
∆ηµιουργικ| Στυλ/Πλαίσιο στυλ

130

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:18 ΜΜ Page 131

Ρύθµιση της επεξεργασίας εικqνας

2 Επιλέξτε το επιθυµητq ∆ηµιουργικq
Στυλ ή πλαίσιο στυλ µε τα v/V του
πολλαπλού επιλογέα.
• xταν επιλέγετε ένα πλαίσιο στυλ,
µετακινήστε τον κέρσορα προς τα δεξιά µε
το B και στη συνέχεια επιλέξτε το
επιθυµητ| ∆ηµιουργικ| Στυλ.
• Χρησιµοποιώντας το πλαίσιο στυλ, µπορείτε
να ανακαλέσετε τις ρυθµίσεις στυλ που
είχαν καταχωρηθεί µε τις ρυθµίσεις
ακριβείας.

Εµφανίζεται µ|νο |ταν έχει
επιλεγεί ένα πλαίσιο στυλ.

3 Αν θέλετε να ρυθµίσετε τα
(Αντίθεση), (Κορεσµqς), ή
(Καθαρqτητα), επιλέξτε το
επιθυµητq στοιχείο µε τα b/B
και προσαρµqστε την τιµή µε τα v/V.
(Κανονικq)

Συλλαµβάνει διάφορες σκηνές µε πλούσια διαβάθµιση και
ωραία χρώµατα.

(Ζωντανq)

Ο κορεσµ|ς και η αντίθεση αυξάνονται για τη σύλληψη
ωραίων τοπίων |πως λουλουδιών, του πράσινου την άνοιξη,
του µπλε ουρανού, ή της θάλασσας.

(Ουδέτερο)

Ο κορεσµ|ς και η καθαρ|τητα µειώνονται για σύλληψη
εικ|νων µε απαλούς τ|νους. Είναι επίσης κατάλληλο για
σύλληψη υλικού προς επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.

(Καθαρq)

Για σύλληψη εικ|νων µε καθαρούς τ|νους και διαυγή
χρώµατα στην επιλεγµένη περιοχή, κατάλληλο για φως που
ακτινοβολεί.

(Βαθύ)

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

(Φωτεινq)

Για σύλληψη εικ|νων µε φωτεινή και απλή χρωµατική
έκφραση, κατάλληλο για τη σύλληψη εν|ς αναζωογονητικού
περιβάλλοντος.

(Πορτρέτο)

Κατάλληλο για πορτρέτα, αναπαράγει απαλά τους τ|νους
του δέρµατος.

(Τοπίο)

Ο κορεσµ|ς, η αντίθεση και η καθαρ|τητα αυξάνονται για τη
σύλληψη ζωντανών και καθαρών σκηνών. Κάνει επίσης τα
µακρινά τοπία να ξεχωρίζουν.

(Ηλιοβασίλεµα)

Συλλαµβάνει ωραία το κ|κκινο χρώµα του ηλιοβασιλέµατος.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ρύθµιση της επεξεργασίας εικqνας
(Νυχτερινή Σκηνή)

Η αντίθεση ενισχύεται για τη σύλληψη νυχτερινών σκηνών
που είναι πιο πιστές στην πραγµατικ|τητα.

(Φύλλα Φθινοπώρου) Για σύλληψη Φθινοπωρινών σκηνών, µε τονισµ| των
κ|κκινων και κίτρινων αποχρώσεων των φύλλων.
(Ασπρqµαυρο)

Για σύλληψη ασπρ|µαυρων εικ|νων.

(Σέπια)

Για σύλληψη εικ|νων µε απ|χρωση σέπια.

Για κάθε πλαίσιο στυλ µπορούν να ρυθµιστούν τα
(Κορεσµ|ς) και
(Καθαρ|τητα).

(Αντίθεση),

(Αντίθεση)

xσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται, τ|σο
µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ φωτ|ς και σκιάς, το
οποίο έχει επίδραση στην εικ|να.

(Κορεσµqς)

xσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται, τ|σο πιο
ζωντανά είναι τα χρώµατα. xταν επιλεγεί χαµηλ|τερη τιµή,
τα χρώµατα της εικ|νας είναι πιο περιορισµένα και απαλά.

(Καθαρqτητα)

Ρυθµίζει την καθαρ|τητα. xσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που
επιλέγεται, τ|σο περισσ|τερο τονίζονται τα περιγράµµατα
και |σο χαµηλ|τερη τιµή επιλέγεται, τ|σο πιο απαλά είναι τα
περιγράµµατα.

Σηµειώσεις
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή την
Επιλογή Σκηνικού, ή είναι επιλεγµένη η λειτουργία Εφέ Εικ|νας, το [∆ηµιουργικ|
Στυλ] λαµβάνει την τιµή [Κανονικ|] (Standard) και δεν µπορείτε να επιλέξετε άλλες
ρυθµίσεις.
• Αν επιλέξετε το [Ασπρ|µαυρο] ή το [Σέπια], δεν µπορείτε να ρυθµίσετε τον κορεσµ|.
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Ρύθµιση των χρωµατικών τqνων (Ισορροπία λευκού)
Οι χρωµατικοί τ|νοι του θέµατος αλλάζουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της
πηγής φωτ|ς. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς αλλάζει ο χρωµατικ|ς τ|νος
µε βάση διάφορες πηγές φωτ|ς, σε σύγκριση µε ένα θέµα που φαίνεται λευκ|
µε το φως του ήλιου.
Φως ηµέρας

Συννεφιά

Λαµπτήρες
φθορισµού

Λαµπτήρες
πυράκτωσης

Λευκ|

Μπλε
απ|χρωση

Πράσινη
απ|χρωση

Κ|κκινη
απ|χρωση

Καιρqς/
φωτισµqς

Χαρακτηριστικά
του φωτqς

Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία |ταν οι χρωµατικοί τ|νοι της εικ|νας δεν
είναι αυτοί που περιµένατε, ή |ταν θέλετε να αλλάξετε τους χρωµατικούς
τ|νους επίτηδες, για λ|γους φωτογραφικής έκφρασης.
Σηµειώσεις
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή την
Επιλογή Σκηνικού, το [Ισορροπία Λευκού] ρυθµίζεται σε [Αυτ|µατη Ισορροπία Λευκού]
(Auto WB) και δεν µπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.
• Αν η µ|νη διαθέσιµη πηγή φωτ|ς είναι ένας λαµπτήρας υδραργύρου ή νατρίου, η
φωτογραφική µηχανή δεν θα µπορέσει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία του λευκού
εξαιτίας των χαρακτηριστικών της πηγής φωτ|ς. Σε τέτοιες περιπτώσεις
χρησιµοποιήστε το φλας.

Πλήκτρο WB (Ισορροπία λευκού) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

Πλήκτρο WB
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ρύθµιση των χρωµατικών τqνων (Ισορροπία λευκού)
AWB (Αυτqµατη Ισορροπία
Λευκού)
(Φως Ηµέρας)
(Σκιά)
(Συννεφιά)
(Λαµπτήρες Πυράκτωσης)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Θερµq Λευκq)

Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει αυτ|µατα την πηγή
φωτ|ς και προσαρµ|ζει τους χρωµατικούς τ|νους.
Αν πραγµατοποιήσετε µια επιλογή για µια συγκεκριµένη
πηγή φωτ|ς, οι χρωµατικοί τ|νοι ρυθµίζονται για αυτή
την πηγή φωτ|ς (προεπιλεγµένη ισορροπία λευκού).
• Πιέστε το B στον πολλαπλ| επιλογέα ώστε να
εµφανιστεί η οθ|νη ρύθµισης ακριβείας και µπορείτε
να ρυθµίσετε τους χρωµατικούς τ|νους µε τα
v/V/b/B, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας (σελίδα
134).

(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Ψυχρq Λευκq)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Λευκq Ηµέρας)
(Λαµπτήρες Φθορισµού:
Φως Ηµέρας)
(Φλας)

Τεχνική λήψης
• Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία Bracket ισορροπίας του λευκού αν δεν
µπορείτε να πετύχετε το επιθυµητ| χρώµα µε την επιλεγµένη ρύθµιση
(σελίδα 113).

Θερµοκρασία χρώµατος/Φίλτρο χρώµατος (C.Temp./Filter)

1 Πλήκτρο WB t

(Θερµοκρασία
Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος)
t B στον πολλαπλq επιλογέα

2 Καθορίστε τη θερµοκρασία χρώµατος µε τα v/V
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Ρύθµιση των χρωµατικών τqνων (Ισορροπία λευκού)

3 Πιέστε το B για να εµφανίσετε
την οθqνη ρύθµισης ακριβείας και
να προσαρµqσετε το χρώµα στις
προτιµήσεις σας µε τα v/V/b/B.
Θερµοκρασία Χρώµατος: Ρυθµίζει µε ακρίβεια
το χρώµα προς την κατεύθυνση του µπλε (Β)
µε το b και προς την κατεύθυνση του
πορτοκαλί (Α) µε το B.
Φίλτρο Χρώµατος: Ρυθµίζει µε ακρίβεια
το χρώµα προς την κατεύθυνση του
πράσινου (G) µε το v και προς την
κατεύθυνση του µατζέντα (Μ) µε το $.
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 |που το φως του περιβάλλοντος αποτελείται απ| διάφορους
τύπους πηγών φωτ|ς, χρησιµοποιείστε την προσωπική ισορροπία του λευκού
για να αναπαράγετε µε ακρίβεια το λευκ| χρώµα. Μπορείτε να καταχωρήσετε
3 ρυθµίσεις.

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 αυτqµατης εστίασης (AF)
στο κέντρο και πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω.
Το κλείστρο κάνει κλικ και εµφανίζονται οι ρυθµισµένες τιµές
(Θερµοκρασία Χρώµατος και Φίλτρο Χρώµατος).
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ρύθµιση των χρωµατικών τqνων (Ισορροπία λευκού)

3 Επιλέξτε έναν αριθµq καταχώρισης µε τα b/B του πολλαπλού
επιλογέα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα.
Η οθ|νη επιστρέφει στην οθ|νη 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 |τι η τιµή είναι έξω απ| το αναµεν|µενο
εύρος, |ταν χρησιµοποιείται το φλας σε ένα θέµα που βρίσκεται κοντά ή |ταν είναι
µέσα στο πλάνο ένα θέµα µε έντονα χρώµατα. Αν καταχωρήσετε αυτή την τιµή, η
ένδειξη
γίνεται κίτρινη στην οθ|νη πληροφοριών εγγραφής. Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη σε αυτ| το σηµείο, αλλά συστήνεται να ρυθµίσετε ξανά την
ισορροπία του λευκού για να επιτύχετε µια σωστ|τερη τιµή.

Για να ανακαλέσετε την προσωπική ρύθµιση ισορροπίας του λευκού
Πλήκτρο WB (Ισορροπία λευκού) t Επιλογή του επιθυµητού αριθµού
καταχώρισης
• Πιέστε το B στον πολλαπλ| επιλογέα για να εµφανίσετε την οθ|νη ρύθµισης
ακριβείας και να επιλέξετε το χρώµα που προτιµάτε.
Σηµείωση
• Αν χρησιµοποιείται το φλας |ταν πιεστεί το κλείστρο, καταχωρείται µια προσωπική
τιµή ισορροπίας του λευκού που λαµβάνει υπ|ψη το φως του φλας. Χρησιµοποιείστε
το φλας στις επ|µενες λήψεις.
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Ρύθµιση του µεγέθους της εικqνας
Μέγεθος Εικqνας
Πλήκτρο MENU t
1 t [Μέγεθος Εικqνας] (Image Size) t
Επιλογή του επιθυµητού µεγέθους
[Αναλογία διαστάσεων]: [3:2]
Μέγεθος εικqνας

Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης

L: 24 Μ

6000 × 4000 πίξελ

Για λήψη µε τη µεγαλύτερη ποι|τητα
εικ|νας

Μ: 10 Μ

3936 × 2624 πίξελ

Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α3+

S: 4.6 Μ

2640 × 1760 πίξελ

Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α5

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

Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης

L: 20 Μ

6000 × 3376 πίξελ

Μ: 8.7 Μ

3936 × 2216 πίξελ

S: 3.9 Μ

2640 × 1488 πίξελ

Για προβολή σε µια τηλε|ραση
υψηλής ευκρίνειας

[APS-C Size Capture]: [On]
[Αναλογία διαστάσεων]: [3:2]

[Αναλογία διαστάσεων]: [16:9]

L

L: 10 Μ

3936 × 2624 πίξελ

L: 8.7 Μ

3936 × 2216 πίξελ

Μ

Μ: 4.6 Μ

2640 × 1760 πίξελ

Μ: 3.9 Μ

2640 × 1488 πίξελ

S

S: 2.0 Μ

1728 × 1152 πίξελ

S: 1.7 Μ

1728 × 976 πίξελ

Σηµειώσεις
• xταν επιλέξετε ένα αρχείο RAW µε το [Ποι|τητα], το µέγεθος εικ|νας εν|ς αρχείου
RAW αντιστοιχεί µε το L. Το µέγεθος αυτ| δεν εµφανίζεται στην οθ|νη.
• xταν έχει προσαρµοστεί ένας φακ|ς DT, επιλέγεται αυτ|µατα το µέγεθος εικ|νας
που χρησιµοποιείται για το APS-C.
• Οι εικ|νες που έχουν εγγραφεί µε το [Μέγεθος Εικ|νας] ρυθµισµένο σε [S:2.0M] στη
λήψη µε µέγεθος εικ|νας APS-C δεν µπορούν να µεγεθυνθούν.

Πανqραµα: Μέγεθος
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος εικ|νας των πανοραµικών εικ|νων. Το
µέγεθος εικ|νας ποικίλει, ανάλογα µε τη ρύθµιση κατεύθυνσης λήψης (σελίδα
75).
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ρύθµιση µεγέθους εικqνας

Πλήκτρο MENU t
1 t [Πανqραµα: Μέγεθος] t Επιλογή του
επιθυµητού µεγέθους
Κανονικq

Με το [Παν|ραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [Επάνω] [Κάτω]:
3872 × 2160
Με το [Παν|ραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [∆εξιά] [Αριστερά]:
8192 × 1856

Ευρύ

Με το [Παν|ραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [Επάνω] [Κάτω]:
5536 × 2160
Με το [Παν|ραµα: ∆ιεύθυνση] ρυθµισµένο σε [∆εξιά] [Αριστερά]:
12416 × 1856
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Ρύθµιση της αναλογίας διαστάσεων και της ποιqτητας
εικqνας
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 αυτ| δεν µπορεί να ρυθµιστεί |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Panorama.

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

Μορφή αρχείου: RAW (Εγγραφή µε το φορµά συµπίεσης
RAW)
Αυτ| το φορµά δεν επιτυγχάνεται µε ψηφιακή επεξεργασία.
Χρησιµοποιείστε αυτ| το φορµά για να επεξεργαστείτε τις
εικ|νες σε έναν υπολογιστή για επαγγελµατικούς σκοπούς.
• Το µέγεθος εικ|νας είναι καθορισµένο στο µέγιστο. Το
µέγεθος εικ|νας δεν εµφανίζεται στην οθ|νη.

RAW + J (RAW&JPEG)

Μορφή αρχείου: RAW (Εγγραφή µε το φορµά συµπίεσης
RAW) + JPEG
∆ηµιουργούνται ταυτ|χρονα µια εικ|να RAW και µια εικ|να
JPEG. Αυτ| είναι κατάλληλο για την περίπτωση που
χρειάζεστε δύο αρχεία εικ|νας, ένα αρχείο JPEG για
προβολή και ένα αρχείο RAW για επεξεργασία.

X.FINE (Πολύ υψηλή
ανάλυση)

Μορφή αρχείου: JPEG
Η εικ|να συµπιέζεται κατά την εγγραφή µε το µορφ|τυπο
JPEG. Ο λ|γος συµπίεσης είναι υψηλ|τερος και το µέγεθος
αρχείου µικρ|τερο µε την παρακάτω σειρά: [Extra fine],
[Fine] και [Standard].

FINE (Υψηλή ανάλυση)
STD (Κανονική ανάλυση)

Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτ| δεν µπορεί να ρυθµιστεί |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Panorama.
Σχετικά µε τα αρχεία RAW
• Χρειάζεστε το λογισµικ| “Image Data Converter” που περιέχεται στο CD-ROM
(παρέχεται) για να ανοίξετε ένα αρχείο RAW που έχει εγγραφεί µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή. Με αυτ| το λογισµικ|, µπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο RAW
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ρύθµιση της αναλογίας διαστάσεων και της ποιqτητας εικqνας
και να το µετατρέψετε σε έναν κοιν| τύπο αρχείου, |πως JPEG ή TIFF, καθώς και να
ρυθµίσετε την ισορροπία του λευκού, τον κορεσµ| των χρωµάτων, την αντίθεση, κλπ.
– Το αρχείο RAW δεν µπορεί να εκτυπωθεί χρησιµοποιώντας έναν εκτυπωτή συµβατ|
µε το DPOF.
– ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [Auto HDR] ή το [Εφέ Εικ|νας] µε εικ|νες σε
φορµά RAW.
• Οι εικ|νες RAW που έχουν ληφθεί µε τη φωτογραφική µηχανή έχουν ανάλυση 14 µπιτ
ανά 1 πίξελ. Ωστ|σο, αυτ| περιορίζεται σε 12 µπιτ στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Μείωση Θορύβου Έκθεσης Μεγάλης ∆ιάρκειας (Long Exposure NR)
– Λήψη BULB
– Συνεχής λήψη (περιλαµβάνει λήψη πολλαπλών εικ|νων, |πως συνεχή λήψη στη
λειτουργία Superior Auto)
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Ανίχνευση Προσώπων
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει τα πρ|σωπα, ρυθµίζει την εστίαση και την
έκθεση, πραγµατοποιεί επεξεργασία εικ|νας και ρυθµίζει το φλας.

Πλήκτρο Fn t (Ανίχνευση Χαµqγελου/Προσώπων) (Smile/Face
Detect.) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
(Face Detection

Απενεργοποιεί την Ανίχνευση Προσώπων.

Off)
(Face Detection On
(Regist. Faces))
(Καταχωρηµένα
Πρqσωπα)

Ενεργοποιεί την Ανίχνευση Προσώπων και δίνει
προτεραι|τητα στα πρ|σωπα που αναγνωρίζονται |τι έχουν
καταχωρηθεί στο [Καταχώριση Προσώπων] (Face Registration)
(σελίδα 142).

(Face Detection
On)

Ενεργοποιεί την Ανίχνευση Προσώπων, αλλά δεν δίνει
προτεραι|τητα στα πρ|σωπα που αναγνωρίζονται.

(Smile Shutter)
(Κλείστρο Χαµqγελου)

Ανιχνεύει και φωτογραφίζει ένα χαµ|γελο αυτ|µατα.

Το πλαίσιο Ανίχνευσης Προσώπων
xταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πρ|σωπα, εµφανίζονται γκρι πλαίσια Ανίχνευσης
Προσώπων. xταν η φωτογραφική µηχανή
θεωρήσει |τι είναι δυνατή η αυτ|µατη εστίαση,
τα πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων γίνονται
λευκά. Πιέζοντας το κλείστρο µέχρι τη µέση, τα
πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων γίνονται
πράσινα.
Πλαίσια Ανίχνευσης
Προσώπων (λευκά)

Πλαίσια
Ανίχνευσης
Προσώπων
(γκρι)

• Αν ένα πρ|σωπο δεν βρίσκεται µέσα στην περιοχή αυτ|µατης εστίασης που
είναι διαθέσιµη |ταν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη µέση, η περιοχή
αυτ|µατης εστίασης που χρησιµοποιείται για την εστίαση γίνεται πράσινη.
• xταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει πολλαπλά πρ|σωπα, επιλέγει
αυτ|µατα ένα πρ|σωπο που έχει προτεραι|τητα και το συγκεκριµένο
πλαίσιο Ανίχνευσης Προσώπων γίνεται λευκ|. Σε ένα πρ|σωπο που έχει
καταχωρηθεί µε την [Καταχώριση Προσώπων] εµφανίζεται ένα πλαίσιο σε
χρώµα µατζέντα.
Τεχνική λήψης
• Συνθέστε το πλάνο έτσι ώστε να επικαλύπτεται το πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων µε την περιοχή αυτ|µατης εστίασης (AF).
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ανίχνευση Προσώπων
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί |ταν η λειτουργία
έκθεσης είναι Sweep Panorama, ή Tele-zoom Continuous Priority AE.
• Μπορούν να ανιχνευτούν µέχρι οκτώ πρ|σωπα.
• Η φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να µην ανιχνεύσει κανένα πρ|σωπο, ή να θεωρήσει
ως πρ|σωπο κάποιο άλλο αντικείµενο, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.

Καταχώριση Προσώπων
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει πρ|σωπα για τα οποία έχουν απ| πριν
καταχωρηθεί πληροφορίες.

1 Πλήκτρο MENU t

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

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

3 Επιλέξτε το [Enter] µε το v στον πολλαπλq επιλογέα και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
• Μπορούν να καταχωρηθούν έως 8 πρ|σωπα.
• Σηµαδέψτε το πρ|σωπο απ| εµπρ|ς σε ένα φωτειν| µέρος. Το πρ|σωπο
ενδέχεται να µην καταχωρηθεί σωστά αν καλύπτεται απ| ένα καπέλο, µια
µάσκα, γυαλιά ηλίου, κλπ.

Για να αλλάξετε την προτεραιqτητα των προσώπων που έχουν
καταχωρηθεί
xταν έχετε καταχωρήσει πολλά πρ|σωπα, δηµιουργείται µια σειρά
προτεραι|τητας. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά προτεραι|τητας.
Πλήκτρο MENU t
6 t [Καταχώριση Προσώπων] t [Αλλαγή Σειράς]
(Order Exchanging) t Επιλέξτε ένα πρqσωπο του οποίου θέλετε να αλλάξετε
την προτεραιqτητα και το βαθµq προτεραιqτητας

Για να διαγράψετε ένα καταχωρηµένο πρqσωπο
Μπορείτε να διαγράψετε ένα καταχωρηµένο πρ|σωπο.
Πλήκτρο MENU t
6 t [Καταχώριση Προσώπων] t [∆ιαγραφή] (Delete) t
Επιλογή του προσώπου που θέλετε να διαγράψετε.
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Ανίχνευση Προσώπων

• Αν επιλέξετε το [Delete All] (∆ιαγραφή xλων), µπορείτε να διαγράψετε |λα
τα καταχωρηµένα πρ|σωπα ταυτ|χρονα.
Σηµειώσεις
• Ακ|µα και αν επιλέξετε το [∆ιαγραφή], τα δεδοµένα των καταχωρηµένων προσώπων
παραµένουν αποθηκευµένα στη φωτογραφική µηχανή. Αν θέλετε να διαγράψετε και
αυτά τα δεδοµένα απ| τη φωτογραφική µηχανή, επιλέξτε το [∆ιαγραφή xλων] (Delete
All).
• Τα καταχωρηµένα πρ|σωπα δεν διαγράφονται, ακ|µα και αν χρησιµοποιήσετε το
[Αρχικοποίηση] (Initialize).

Αυτqµατο Καδράρισµα Πορτρέτου (Auto Port. Framing)

xταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει και πραγµατοποιήσει λήψη εν|ς
προσώπου, η εικ|να που συλλαµβάνεται περικ|πτεται αυτ|µατα στην
κατάλληλη σύνθεση. ∆ιατηρούνται τ|σο η αρχική, |σο και η περικοµµένη
εικ|να.
Η περικοµµένη εικ|να καταγράφεται µε το ίδιο µέγεθος εικ|νας |πως και η
αρχική εικ|να.
• Το
γίνεται πράσινο |ταν η λειτουργία περικοπής είναι διαθέσιµη στη
λειτουργία Live View.
• Το καρέ που δείχνει την περικοµµένη περιοχή υποδεικνύεται στην οθ|νη
αυτ|µατης προεπισκ|πησης µετά τη λήψη.

Πλήκτρο Fn t (Αυτqµατο Καδράρισµα Πορτρέτου) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι [Off].
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Αυτ|µατου Καδραρίσµατος Πορτρέτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
|ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, ή Tele-zoom
Continuous Priority AE, Ταινία, ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως], [∆ράση στα Σπορ]
στην Επιλογή Σκηνικού.
• Η περικοµµένη εικ|να ενδέχεται να µην είναι η καλύτερη δυνατή σύνθεση, ανάλογα
µε τις συνθήκες λήψης.
• xταν το [Ποι|τητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], η λειτουργία αυτή
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Ανίχνευση Προσώπων
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε τις παρακάτω λειτουργίες:
συνεχής λήψη, συνεχές bracket, [Multi Frame Noise Reduct.], [Auto HDR], τη
λειτουργία ζουµ της φωτογραφικής µηχανής, τη χειροκίνητη εστίαση, ή τις
λειτουργίες [Απαλή Εστίαση], [Πίνακας HDR], [Μον|χρωµη µε Πλούσιους Τ|νους] και
[Μινιατούρα] των Εφέ Εικ|νας.
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Κλείστρο Χαµqγελου
xταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει ένα χαµ|γελο, το κλείστρο
απελευθερώνεται αυτ|µατα.

1 Πλήκτρο Fn t

(Ανίχνευση Προσώπων/Χαµqγελου) t
[Smile Shutter On: Normal Smile] (Κανονικq Χαµqγελο) t
Επιλογή της επιθυµητής Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµqγελου
µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας Κλείστρου
Χαµ|γελου για τον εντοπισµ| των χαµ|γελων σύµφωνα µε µια απ| τις
παρακάτω τρεις επιλογές:
(Ελαφρύ Χαµ|γελο) (On: Slight Smile),
(Κανονικ| Χαµ|γελο) (On: Normal Smile),
(Έντονο Χαµ|γελο) (On: Big
Smile).

2 Περιµένετε να ανιχνευτεί ένα χαµqγελο.
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει ένα
χαµ|γελο και η εστίαση επιβεβαιώνεται. xταν
η ένταση του χαµ|γελου ξεπερνάει το σηµείο
b της κλίµακας, η φωτογραφική µηχανή
τραβάει φωτογραφίες αυτ|µατα.
• xταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πρ|σωπα, εµφανίζονται πορτοκαλί πλαίσια
Ανίχνευσης Προσώπων γύρω απ| τα
πρ|σωπα. Τα πλαίσια Ανίχνευσης
Προσώπων γίνονται πράσινα |ταν τα
πρ|σωπα εστιαστούν.
• xταν το [Αυτ|µατο Καδράρισµα Πορτρέτου]
(Auto Port. Framing) ρυθµιστεί στη θέση
[Auto], η εικ|να περικ|πτεται αυτ|µατα
ώστε να παρέχει µια κατάλληλη σύνθεση.

Πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων (πορτοκαλί)
Κλίµακα Ευαισθησίας
Ανίχνευσης Χαµ|γελου

3 Για να σταµατήσετε τη λήψη, πλήκτρο Fn t

(Ανίχνευση
Προσώπων/Χαµqγελου) t Επιλογή ενqς στοιχείου
διαφορετικού απq το [Κλείστρο Χαµqγελου].

Τεχνικές λήψης
• Για να εστιάσετε στο χαµ|γελο, υπερθέστε το πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων και την περιοχή AF.
• Μην καλύπτετε τα µάτια µε µαντήλια, κλπ. Το πρ|σωπο πρέπει να
χαµογελάει.
• Μην αλλοιώνετε το πρ|σωπο µε καπέλα, µάσκες, γυαλιά ηλίου, κλπ.
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Προηγµένες λειτουργίες λήψης
Κλείστρο Χαµqγελου

• Προσπαθήστε να προσανατολίσετε το πρ|σωπο προς το µέρος της
φωτογραφικής µηχανής και κρατήστε το |σο πιο επίπεδο γίνεται.
• Χαµογελάστε καθαρά µε ανοιχτ| στ|µα. Το χαµ|γελο ανιχνεύεται πιο
εύκολα |ταν φαίνονται τα δ|ντια.
• Αν πιέσετε το κλείστρο ενώ είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Κλείστρου
Χαµ|γελου, η φωτογραφική µηχανή τραβάει τη φωτογραφία και στη
συνέχεια επιστρέφει στο Κλείστρο Χαµ|γελου.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Κλείστρου Χαµ|γελου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί |ταν η λειτουργία
έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama, Tele-zoom Continuous Priority AE,
Ταινία, ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην επιλογή σκηνικού, ή |ταν είναι
επιλεγµένη η χειροκίνητη εστίαση.
• Η λειτουργία οδήγησης ρυθµίζεται αυτ|µατα σε [Single Shooting] ή [Remote Cdr.].
• Ο φωτισµ|ς AF δε λειτουργεί µε τη λειτουργία Κλείστρου Χαµ|γελου.
• Αν η φωτογραφική µηχανή δεν ανιχνεύσει ένα χαµ|γελο, αλλάξτε τις ρυθµίσεις
Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµ|γελου.
• Τα χαµ|γελα ενδέχεται να µην ανιχνευτούν σωστά, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
• Αν ενεργοποιήσετε το Κλείστρο Χαµ|γελου ενώ παρακολουθείτε ένα πρ|σωπο, το
πρ|σωπο γίνεται ο στ|χος της λειτουργίας ανίχνευσης χαµ|γελου (σελίδα 95).
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Ζουµ
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µεγέθυνση των εικ|νων σε µεγαλύτερη
κλίµακα απ| |τι το οπτικ| ζουµ.

Ζουµ σε ένα βήµα (Έξυπνος τηλεφακqς)
Μπορείτε να κάνετε ζουµ στο κέντρο µιας εικ|νας χρησιµοποιώντας τον
έξυπνο τηλεφακ| και να πραγµατοποιήσετε λήψη της εικ|νας.

Πιέστε το πλήκτρο

.

• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο
η κλίµακα ζουµ αλλάζει ως εξής:
Περίπου ×1.4 t Περίπου ×2 t Off

,

Πλήκτρο

Το µέγεθος εικ|νας ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω,ανάλογα µε την
κλίµακα ζουµ.
Κλίµακα ζουµ

Μέγεθος εικqνας

Περίπου ×1.4

ΜήS

Περίπου ×2

S

Σηµειώσεις
• Ο έξυπνος τηλεφακ|ς δεν είναι διαθέσιµος
– xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση Sweep Panorama.
– xταν το [Ποι|τητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG].
• xταν έχει αντιστοιχιστεί ο [Μεγεθυντής Εστίασης] ή το [Ζουµ], αλλάξτε τη ρύθµιση
ξανά σε [Smart Telecon.] (σελίδες 103, 147).
• xταν ο έξυπνος τηλεφακ|ς είναι διαθέσιµος, το [Λειτουργία φωτοµέτρησης]
ρυθµίζεται σε λειτουργία [Πολλαπλών τµηµάτων].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου τηλεφακού σε µια ταινία.

Ζουµ διατηρώντας την τρέχουσα ανάλυση της εικqνας (Clear
Image Zoom)
Η λειτουργία Clear Image Zoom επιτρέπει στη φωτογραφική µηχανή να κάνει
ζουµ διατηρώντας την τρέχουσα ανάλυση της εικ|νας.
Μπορείτε να αυξήσετε το ζουµ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Έξυπνου Ζουµ
ή Ψηφιακού Ζουµ.
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Ζουµ

1 Πλήκτρο MENU t

4 t [Πλήκτρο Έξυπνου Τηλεφακού]
(Smart Telecon. Button) t [Ζουµ]

2 Πιέστε το πλήκτρο

.

3 Μεγεθύνετε την εικqνα στον επιθυµητq βαθµq ζουµ µε τα
b/B του πολλαπλού επιλογέα.
• Μπορείτε να µεγεθύνετε την εικ|να πιο γρήγορα µε τα v/V.

Λειτουργίες ζουµ διαθέσιµες µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή
Το εικονίδιο που εµφανίζεται στην οθ|νη αλλάζει ως εξής, ανάλογα µε την
κλίµακα ζουµ.

Κλίµακα ζουµ (χαµηλή)

Κλίµακα ζουµ (υψηλή)

1

: ∆εν χρησιµοποιείται η λειτουργία ζουµ της φωτογραφικής µηχανής
(υποδεικνύεται το ×1.0).
2
Έξυπνο Ζουµ: Μπορείτε να µεγεθύνετε εικ|νες περικ|πτοντάς τις σε
µικρ| βαθµ|.
(∆ιαθέσιµο µ|νο |ταν το [Μέγεθος Εικ|νας] είναι ρυθµισµένο σε Μ ή S.)
3
Clear Image Zoom: Μπορείτε να µεγεθύνετε εικ|νες χρησιµοποιώντας
µια υψηλής ποι|τητας διαδικασία επεξεργασίας εικ|νας.
4
Ψηφιακ| Ζουµ: Μπορείτε να µεγεθύνετε εικ|νες χρησιµοποιώντας µια
διαδικασία επεξεργασίας εικ|νας.
Ρύθµιση
Κάνει ζουµ στις εικ|νες
περικ|πτοντάς τις µέσα
στο διαθέσιµο εύρος
(χωρίς υποβάθµιση της
ποι|τητας της εικ|νας).
Clear Image Zoom: Off
Ψηφιακ| Ζουµ: Off
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Μέγεθος
εικqνας

Κλίµακα ζουµ µε το οπτικq ζουµ
(Επάνω σειρά: Λήψη σε µέγεθος πλήρους
καρέ/κάτω σειρά: λήψη σε µέγεθος APS-C)

L

–

M

Περίπου 1.5×
Περίπου 1.5×

S

Περίπου 2.3×
Περίπου 2.3×
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Ζουµ

Ρύθµιση

Μέγεθος
εικqνας

Κλίµακα ζουµ µε το οπτικq ζουµ
(Επάνω σειρά: Λήψη σε µέγεθος πλήρους
καρέ/κάτω σειρά: λήψη σε µέγεθος APS-C)

∆ίνει προτεραι|τητα
στην ποι|τητα εικ|νας
|ταν πραγµατοποιείται
ζουµ στις εικ|νες.
Clear Image Zoom: On
Ψηφιακ| Ζουµ: Off

L

Περίπου 2×
Περίπου 2×

M

Περίπου 3×
Περίπου 3×

S

Περίπου 4.5×
Περίπου 4.6×

∆ίνει προτεραι|τητα
στην υψηλ|τερη
µεγέθυνση |ταν
πραγµατοποιείται ζουµ
στις εικ|νες.
Clear Image Zoom: On
Ψηφιακ| Ζουµ: On

L

Περίπου 4×
Περίπου 4×

M

Περίπου 6.1×
Περίπου 6×

S

Περίπου 9.1×
Περίπου 9.1×

Σηµειώσεις
• Η λειτουργία ζουµ της φωτογραφικής µηχανής δεν είναι διαθέσιµη
– xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama.
– Η [Ποι|τητα] είναι ρυθµισµένη σε [RAW] ή [RAW & JPEG].
• Το [Clear Image Zoom] δεν είναι διαθέσιµο
– xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Tele-zoom Continuous Priority AE.
– xταν η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη σε Συνεχή Λήψη ή συνεχή λήψη
bracket.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες Έξυπνου Ζουµ ή [Clear Image
Zoom] µε ταινίες.
• xταν η κλίµακα ζουµ του ηλεκτρονικού ζουµ είναι µεγαλύτερη απ| 2.0 φορές, η
[Περιοχή AF] ρυθµίζεται σε κεντροβαρή περιοχή AF.
• xταν είναι διαθέσιµο το ηλεκτρονικ| ζουµ, η [Λειτουργία Φωτοµέτρησης] είναι
ρυθµισµένη σε [Πολλαπλών Τµηµάτων].

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση του [Clear Image Zoom]
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι [On].
Πλήκτρο MENU t
2 t [Clear Image Zoom] t Επιλογή της επιθυµητής
ρύθµισης

Για να αλλάξετε τη ρύθµιση του [Ψηφιακού Ζουµ]
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι [Off]. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε
υψηλ|τερη µεγέθυνση ανεξάρτητα απ| την υποβάθµιση της εικ|νας,
ρυθµίστε το σε [On].
Πλήκτρο MENU t
2 t [Ψηφιακq Ζουµ] t Επιλογή της επιθυµητής
ρύθµισης
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Μείωση του θορύβου σε µια εικqνα
Μείωση Θορύβου Έκθεσης Μεγάλης ∆ιάρκειας (Long
Exposure NR)
xταν ρυθµίζετε την ταχύτητα κλείστρου σε ένα δευτερ|λεπτο ή περισσ|τερο
(Λήψη µεγάλης διάρκειας), ενεργοποιείται η µείωση θορύβου για το ίδιο
χρονικ| διάστηµα µε αυτ| που ήταν ανοιχτ| το κλείστρο.
Αυτ| γίνεται να µειωθεί ο κ|κκος που συνήθως δηµιουργείται σε µια έκθεση
µεγάλης διάρκειας. xσο εκτελείται η µείωση θορύβου, εµφανίζεται ένα
µήνυµα και δεν µπορείτε να τραβήξετε άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε το [On]
για να δώσετε προτεραι|τητα στην ποι|τητα εικ|νας. Επιλέξτε το [Off] για να
δώσετε προτεραι|τητα στη δυνατ|τητα λήψης φωτογραφιών.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Long Exposure NR] (Μείωση θορύβου
έκθεσης µεγάλης διάρκειας) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Panorama ή Tele-zoom
Continuous Priority AE, ή σε συνεχή λήψη, συνεχές bracketing, [∆ράση στα Σπορ] ή
[Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην Επιλογή Σκηνικού, ή |ταν το ISO είναι ρυθµισµένο
σε [Multi Frame Noise Reduct.], δεν πραγµατοποιείται µείωση θορύβου, ακ|µα και
|ταν είναι επιλεγµένο το [On].
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία ή στην
Επιλογή Σκηνικού, δεν µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη µείωση θορύβου.
• Ακ|µα και |ταν η ταχύτητα κλείστρου είναι ρυθµισµένη σε ένα δευτερ|λεπτο ή
περισσ|τερο, η µείωση θορύβου ενδέχεται να µην έχει αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις
συνθήκες λήψης.

Μείωση Θορύβου Υψηλού ISO (High ISO NR)
Η φωτογραφική µηχανή µειώνει το θ|ρυβο που γίνεται πιο αισθητ|ς |ταν η
ευαισθησία της φωτογραφικής µηχανής είναι υψηλή. Κανονικά, επιλέξτε το
[Normal]. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το [Low] ή το [Off].

Πλήκτρο MENU t
2 t [High ISO NR] (Μείωση θορύβου µεγάλου
ISO) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• xταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στην Αυτ|µατη Λειτουργία, σε Sweep
Panorama, ή Επιλογή Σκηνικού, δεν µπορείτε να ρυθµίσετε αυτή τη λειτουργία.
• ∆εν πραγµατοποιείται µείωση θορύβου στις εικ|νες RAW.
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Καθορισµqς του χρωµατικού χώρου
Ο τρ|πος που αναπαράγονται τα χρώµατα µε συνδυασµούς αριθµών, ή το
εύρος της αναπαραγωγής των χρωµάτων καλείται “χρωµατικ|ς χώρος”.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρωµατικ| χώρο, ανάλογα µε το σκοπ| σας.

Πλήκτρο MENU t
3 t [Χρωµατικqς Χώρος] (Color Space) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
sRGB

Αυτ|ς είναι ο τυπικ|ς χρωµατικ|ς χώρος της ψηφιακής
φωτογραφικής µηχανής. Χρησιµοποιείστε το sRGB για
κανονικές λήψεις, |πως |ταν σκοπεύετε να εκτυπώσετε τις
εικ|νες χωρίς καµία τροποποίηση.

Adobe RGB

∆ιαθέτει ένα µεγάλο εύρος αναπαραγωγής χρωµάτων. xταν ένα
µεγάλο µέρος του θέµατος είναι έντονα πράσινο ή κ|κκινο, το
Adobe RGB είναι πιο αποτελεσµατικ|.
• Το |νοµα αρχείου της εικ|νας 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
εικ|νες χωρίς πιστή αναπαραγωγή των χρωµάτων.
• xταν προβάλλετε εικ|νες που έχουν εγγραφεί µε το Adobe RGB σε συσκευές που
δεν είναι συµβατές µε το Adobe RGB, οι εικ|νες παρουσιάζουν χαµηλ| κορεσµ|
χρωµάτων.
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Ρύθµιση εγγραφής ταινιών
Ρύθµιση εγγραφής ταινιών
Η εν|τητα αυτή περιγράφει την εγγραφή ταινιών µε χρήση προηγµένων
λειτουργιών.
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/∆ηµιουργικ| Στυλ/Αντιστάθµιση Έκθεσης/Περιοχή
AF/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/Ανίχνευση Προσώπων/Παρακολούθηση
Αντικειµένου/D-Range Optimizer/Αντιστάθµιση Φακού: Σκίαση/Αντιστάθµιση
Φακού: Χρωµατική Απ|κλιση/Αντιστάθµιση Φακού: Παραµ|ρφωση/Εφέ
Εικ|νας
• 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, το
πλήκτρο AF/MF, το προσαρµ|σιµο πλήκτρο ή το πλήκτρο προεπισκ|πησης,
µπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση πιέζοντας αυτά τα πλήκτρα στη
λειτουργία αυτ|µατης εστίασης.
• Μπορείτε να κάνετε ζουµ κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών
χρησιµοποιώντας το ψηφιακ| ζουµ (σελίδα 147).
• Μπορείτε να εξάγετε την εικ|να χωρίς να εµφανίζονται πληροφορίες
εγγραφής κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών |ταν το [HDMI Info.
Display] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Off] (σελίδα 173).
Σηµειώσεις
• Στη λειτουργία εγγραφής ταινιών, το πεδίο που πραγµατοποιείται λήψη (η οπτική
γωνία) είναι µικρ|τερο απ| |τι στη λήψη φωτογραφιών |ταν η λειτουργία SteadyShot
είναι ρυθµισµένη στη θέση [On]. Για να πραγµατοποιήσετε λήψη µε την ίδια οπτική
γωνία µε µια φωτογραφία 16:9, ρυθµίστε τη λειτουργία SteadyShot σε [Off] (σελίδα
60).
• xταν εµφανίζεται το [Για το σκ|πευτρο] (For viewfinder) στην οθ|νη LCD, η οθ|νη
LCD αλλάζει στην οθ|νη [Εµφάνιση xλων των Πληροφοριών] τη στιγµή που αρχίζει η
λήψη της ταινίας.
• Μην πραγµατοποιείτε λήψη µιας ισχυρής φωτεινής πηγής, |πως ο ήλιος. Ο
εσωτερικ|ς µηχανισµ|ς της φωτογραφικής µηχανής µπορεί να πάθει ζηµιά.
• xταν εισάγετε ταινίες AVCHD σε έναν υπολογιστή, χρησιµοποιείστε το
“PlayMemories Home” (σελίδα 199).
• xταν συνεχίζετε τη λήψη για µεγάλο χρονικ| διάστηµα, η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής αυξάνεται και η ποι|τητα εικ|νας µπορεί να υποβαθµιστεί.
• Επειδή η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα ρυθµίζονται αυτ|µατα, 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 οµαλ|τερη
(σελίδα 101).
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• Μπορεί να επιλεγεί µια τιµή για την ευαισθησία ISO µεταξύ ISO 100 και ISO 6400 |ταν
πραγµατοποιείτε λήψη ταινιών. Αν αρχίσετε την εγγραφή µιας ταινίας µε µια τιµή ISO
6400 ή µεγαλύτερη, η ευαισθησία ISO ρυθµίζεται αυτ|µατα σε ISO 6400. Αν αρχίσετε
την εγγραφή µιας ταινίας µε µια τιµή ISO 100 ή µικρ|τερη, η ευαισθησία ISO
ρυθµίζεται αυτ|µατα σε ISO 100. xταν τελειώσει η εγγραφή της ταινίας, η ευαισθησία
ISO επιστρέφει στην προηγούµενη τιµή της.
• xταν το ISO είναι ρυθµισµένο σε [Multi Frame Noise Reduct.], επιλέγεται προσωρινά
το [AUTO].
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε τα [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], ή
[Miniature] στα Εφέ Εικ|νας. xταν αρχίσει η εγγραφή ταινίας, τα Εφέ Εικ|νας
ρυθµίζονται προσωρινά σε [Off].

Αλλαγή της ευαισθησίας παρακολούθησης της αυτqµατης
εστίασης κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών
xταν πραγµατοποιείτε εγγραφή θεµάτων µε γρήγορη κίνηση, επιλέξτε το
[High], ενώ |ταν πραγµατοποιείτε λήψη πολλών κινούµενων θεµάτων ή
αντικειµένων που διασχίζουν την οθ|νη, επιλέξτε το [Low].

Πλήκτρο MENU t
1 t [∆ιάρκεια Παρακολούθησης AF] (AF
Tracking Duration) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

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 φ|ντου ή τη
ρευστ|τητα της κίνησης ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.

1 Πλήκτρο Fn t

(Λειτουργία Εστίασης) t
(Χειροκίνητη Εστίαση) (σελίδα 101).

2 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Ταινία) (σελίδα 68).
• Για να αλλάξετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Fn και επιλέξτε µια
άλλη λειτουργία.

3 Ρυθµίστε την ταχύτητα κλείστρου και την τιµή του
διαφράγµατος µε τον πρqσθιο ή οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• xταν η [Ταχύτητα κλείστρου] ή το [∆ιάφραγµα] έχει αντιστοιχιστεί στον
αθ|ρυβο πολλαπλ| επιλογέα, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τη ρύθµιση
µε τον αθ|ρυβο πολλαπλ| επιλογέα (σελίδα 32).
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4 Ρυθµίστε την εστίαση και πιέστε το πλήκτρο MOVIE για να
αρχίσετε την εγγραφή.
(Αυτqµατο
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη µε αυτ|µατη ρύθµιση
Πρqγραµµα) (77) της έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιµή διαφράγµατος). Οι
άλλες ρυθµίσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν χειροκίνητα
και µπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας.
(Προτεραιqτητα Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε το
∆ιαφράγµατος) διάφραγµα χειροκίνητα µε τον πρ|σθιο ή οπίσθιο επιλογέα
(78)
ελέγχου.
(Προτεραιqτητα Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε την
Ταχύτητας
ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα µε τον πρ|σθιο ή οπίσθιο
Κλείστρου) (80) επιλογέα ελέγχου.
(Χειροκίνητη
Έκθεση) (82)

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

Αυτqµατο Αργq Κλείστρο
Ρυθµίζοντας το [Αυτ|µατο Αργ| Κλείστρο] (Auto Slow Shutter) στη θέση [On]
περιορίζεται ο θ|ρυβος εικ|νας ακ|µα και στις σκοτεινές περιοχές της
εικ|νας.
Αν ρυθµίσετε το [Αυτ|µατο Αργ| Κλείστρο] (Auto Slow Shutter) στη θέση
[Off], η εικ|να είναι πιο σκοτεινή απ| |τι µε τη ρύθµιση [On], αλλά µπορείτε
να πραγµατοποιήσετε λήψη ταινιών µε λιγ|τερο κούνηµα της φωτογραφικής
µηχανής και πιο οµαλά καρέ.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Αυτqµατο Αργq Κλείστρο] (Auto Slow
Shutter) t Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας
Σηµείωση
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µ|νο |ταν τ|σο η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε µια άλλη θέση εκτ|ς απ| Μ/S, |σο και η ευαισθησία ISO είναι
ρυθµισµένη σε [AUTO].
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Φορµά Αρχείων
Πλήκτρο MENU t
1 t [Φορµά Αρχείων] (File Format) t Επιλογή
του επιθυµητού φορµά
AVCHD

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών 60i/50i ή 24p/25p και ταινιών
60p/50p σε φορµά AVCHD. Αυτ| το φορµά αρχείων 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
παρεχ|µενο λογισµικ| “PlayMemories Home”.
• Οι ταινίες 60i/50i καταγράφονται είτε σε 60
πεδία/δευτερ|λεπτο είτε σε 50 πεδία/δευτερ|λεπτο
αντίστοιχα. Τ|σο οι ταινίες 60i |σο και οι ταινίες 50i
χρησιµοποιούν το σύστηµα σάρωσης interlace, ήχο Dolby
Digital και το φορµά AVCHD.
• Οι ταινίες 24p/25p καταγράφονται σε 24 καρέ/δευτερ|λεπτο ή
25 καρέ/δευτερ|λεπτο αντίστοιχα. Τ|σο οι ταινίες 24p |σο και
οι ταινίες 25p χρησιµοποιούν το σύστηµα σάρωσης
progressive, ήχο Dolby Digital και το φορµά AVCHD.
• Οι ταινίες 60p/50p καταγράφονται σε 60 καρέ/δευτερ|λεπτο ή
50 καρέ/δευτερ|λεπτο αντίστοιχα. Τ|σο οι ταινίες 60p |σο και
οι ταινίες 50p χρησιµοποιούν το σύστηµα σάρωσης
progressive, ήχο Dolby Digital και το φορµά AVCHD.

MP4

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών MP4 (AVC). Το φορµά αυτ|
είναι κατάλληλο για αναφ|ρτωση στο διαδίκτυο, επισύναψη σε
e-mail, κλπ.
• Οι ταινίες καταγράφονται σε φορµά MPEG-4 σε περίπου 30
καρέ/δευτερ|λεπτο, χρησιµοποιώντας το σύστηµα σάρωσης
progressive, ήχο AAC και το φορµά mp4.
• ∆εν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο απ| τις ταινίες που
έχουν εγγραφεί µε αυτ| το φορµά χρησιµοποιώντας το
παρεχ|µενο λογισµικ| “PlayMemories Home”.

Ρύθµιση Εγγραφής
xσο µεγαλύτερος είναι ο µέσος ρυθµ|ς µπιτ, τ|σο υψηλ|τερη είναι η
ποι|τητα εικ|νας.

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

Μέσος
ρυθµqς µπιτ

Εγγραφή

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

Μέγιστο 24
Mbps

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών υψηλής
ποι|τητας εικ|νας στα 1920 1080 (60i/50i).

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

Μέσος ρυθµ|ς
Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών κανονικής
περίπου 17 Mbps ποι|τητας εικ|νας στα 1920 1080 (60i/50i).

60p 28M (PS)* Μέγιστο 28
50p 28M (PS)** Mbps
24p 24M (FX)*
25p 24M (FX)**

Μέγιστο 24
Mbps

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών µε την υψηλ|τερη
ποι|τητα εικ|νας στα 1920 1080 (60p/50p).
Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών υψηλής
ποι|τητας εικ|νας στα 1920 1080 (24p/25p),
δηµιουργώντας µια κινηµατογραφική ατµ|σφαιρα.

24p 17M (FH)* Μέσος ρυθµ|ς
Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών κανονικής
25p 17M (FH)** περίπου 17 Mbps ποι|τητας εικ|νας στα 1920 1080 (24p/25p),
δηµιουργώντας µια κινηµατογραφική ατµ|σφαιρα.

[Φορµά Αρχείου]: [MP4]
Ρύθµιση
Εγγραφής

Μέσος
ρυθµqς µπιτ

Εγγραφή

1440x1080 12M Περίπου 12 Mbps Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών 1440×1080.
VGA 3M

Περίπου 3 Mbps

Πραγµατοποιεί εγγραφή ταινιών σε µέγεθος VGA.

* Συσκευή συµβατή µε 1080 60i
** Συσκευή συµβατή µε 1080 50i
Σηµειώσεις
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής]
(Record Settings) µετατρέπονται απ| το “PlayMemories Home” για να δηµιουργηθεί
ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικ|
διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποι|τητα
εικ|νας. Αν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποι|τητα εικ|νας, 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.
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Στάθµη Εγγραφής Ήχου
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη στάθµη εγγραφής ήχου παρακολουθώντας το
µετρητή έντασης.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Στάθµη Εγγραφής Ήχου] (Audio Rec
Level) t Επιλογή της επιθυµητής στάθµης µε τα b/B του πολλαπλού
επιλογέα.
Πλευρά +: Η στάθµη εγγραφής ήχου αυξάνεται.
Πλευρά –: Η στάθµη εγγραφής ήχου µειώνεται.
Reset: Επαναφορά της στάθµης εγγραφής στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
Τεχνικές λήψης
• Συστήνουµε να χρησιµοποιείτε ακουστικά για να ελέγξετε τη στάθµη |ταν
την προσαρµ|ζετε.
• Καθορίστε µια χαµηλ|τερη στάθµη για να συλλάβετε συνεχή, δυνατ| ήχο µε
φυσικ|τερο τρ|πο. Για να συλλάβετε ασθενέστερους ήχους έτσι ώστε να
είναι ευκολ|τερα ακουστοί, αυξήστε αυτή τη ρύθµιση.
Σηµειώσεις
• Ο περιοριστής λειτουργεί πάντα, ανεξάρτητα απ| τη ρύθµιση της Στάθµης Εγγραφής
Ήχου.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µ|νο |ταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη
στη θέση Ταινία.

Εµφάνιση Στάθµης Ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εµφανίζεται η
στάθµη ήχου στην οθ|νη.

Στάθµη ήχου

Πλήκτρο MENU t
2 t [Εµφάνιση Στάθµης Ήχου] (Audio Level
Display) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
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Σηµειώσεις
• Η στάθµη ήχου δεν εµφανίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Το [Εγγραφή Ήχου] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Off].
– Η λειτουργία οθ|νης είναι ρυθµισµένη στο [Χωρίς Εµφάνιση Πληροφοριών] (No
Disp. Info.).
• Ρυθµίστε τη λειτουργία έκθεσης σε Ταινία. Πριν την εγγραφή, η στάθµη ήχου µπορεί
να εµφανιστεί µ|νο |ταν είναι ρυθµισµένη σε Ταινία.

Έλεγχος του ήχου µε χρήση ακουστικών

1 Συνδέστε ακουστικά στον
ακροδέκτη i (ακουστικών).

Ακροδέκτης i
(ακουστικών)

2 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Ταινία).
Μπορείτε να παρακολουθείτε τον ήχο κατά την εγγραφή ή την
αναπαραγωγή ταινιών.

Συγχρονισµqς Εξqδου Ήχου
xταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
αντιστάθµισης ηχούς κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Συγχρονισµqς Εξqδου Ήχου] (Audio
Output Timing) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Live

Εξάγει τον ήχο χωρίς καθυστέρηση στην εγγραφή ταινιών.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση |ταν ανησυχείτε για την καθυστέρηση
στην παρακολούθηση του ήχου που καταγράφεται.

Lip Sync

Εξάγει τον ήχο συγχρονισµένο µε το βίντεο στην εγγραφή
ταινιών. Αποτρέπει την απώλεια συγχρονισµού µεταξύ του ήχου
και της εικ|νας.

158

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:19 ΜΜ Page 159

Ρύθµιση εγγραφής ταινιών

Εγγραφή Ήχου
xταν 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

2 t [Εγγραφή Ήχου] (Audio Recording) t [Off]

Για να περιορίσετε το θqρυβο του ανέµου
Μπορείτε να περιορίσετε το θ|ρυβο του ανέµου µειώνοντας την είσοδο των
µπάσων ήχων απ| το ενσωµατωµένο µικρ|φωνο.
Πλήκτρο MENU t
2 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] |ταν δε φυσάει
άνεµος.
• xταν χρησιµοποιείται ένα εξωτερικ| µικρ|φωνο (πωλείται χωριστά), η λειτουργία
αυτή δεν είναι διαθέσιµη.

Για να πραγµατοποιήσετε εγγραφή ταινιών χωρίς τους ήχους
λειτουργίας των χειριστηρίων
Χρησιµοποιώντας τον αθ|ρυβο πολλαπλ| επιλογέα, µπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθµίσεις χωρίς να χρησιµοποιείτε τον πρ|σθιο ή τον οπίσθιο επιλογέα
ελέγχου (σελίδα 32).
Πλήκτρο MENU t
1t[
Αθqρυβος Επιλογέας] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
xταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθµισµένη στη χειροκίνητη εστίαση,
µπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή του ήχου λειτουργίας του φακού
για την αυτ|µατη εστίαση (σελίδα 101).
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής
Επιλογή της κάρτας µνήµης που χρησιµοποιείται
για την αναπαραγωγή
Πλήκτρο MENU t
2 t [Επιλογή Μέσου Αναπαραγωγής] (Select
Playback Media) t Επιλογή της επιθυµητής θυρίδας κάρτας µνήµης
Σηµείωση
• xταν δεν υπάρχει κάρτα µνήµης τοποθετηµένη στην επιλεγµένη θυρίδα, δεν
αναπαράγεται καµία εικ|να. Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία έχει τοποθετηθεί η κάρτα
µνήµης.

Εναλλαγή µεταξύ φωτογραφιών και ταινιών (Λειτουργία
Προβολής)
Επιλέγει αν θα αναπαράγονται φωτογραφίες ή ταινίες.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Φωτογραφιών/Ταινιών]
(Still/Movie Select) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Προβολή Φακέλου
(Φωτογραφίες)

Εµφανίζει τις φωτογραφίες ανά φάκελο.

Προβολή Φακέλου (MP4)

Εµφανίζει ταινίες (MP4) ανά φάκελο.

Προβολή AVCHD

Εµφανίζει µ|νο ταινίες AVCHD.

Μεγέθυνση εικqνων
Μια φωτογραφία µπορεί να µεγεθυνθεί για να την εξετάσετε καλύτερα. Αυτ|
είναι χρήσιµο για να ελέγξετε την εστίαση µιας καταγραµµένης εικ|νας.

1 Εµφανίστε την εικqνα που
θέλετε να µεγεθύνετε και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .
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Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής

2 Κάντε ζουµ στην εικqνα µε τον
οπίσθιο επιλογέα ελέγχου.
• Περιστρέφοντας τον πρ|σθιο επιλογέα
ελέγχου η εικ|να αλλάζει διατηρώντας
την ίδια µεγέθυνση. xταν έχετε
πραγµατοποιήσει λήψη πολλών εικ|νων
µε την ίδια σύνθεση, µπορείτε να
συγκρίνετε την εστίασή τους.

3 Επιλέξτε το τµήµα που θέλετε να µεγεθύνετε µε τα v/V/b/B
στον πολλαπλq επιλογέα.
Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή σε µεγέθυνση
Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα ώστε η εικ|να να επανέλθει στο
κανονικ| µέγεθος.
Σηµείωση
• Οι εικ|νες που έχουν εγγραφεί µε το [Μέγεθος Εικ|νας] ρυθµισµένο σε [S:2.0M] στη
λήψη σε µέγεθος APS-C δεν µπορούν να µεγεθυνθούν.

Αλλαγή στην οθqνη λίστας εικqνων
Μπορείτε να εµφανίσετε πολλαπλές εικ|νες στην οθ|νη ταυτ|χρονα κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.

1 Πιέστε το πλήκτρο

.

Εµφανίζεται η οθ|νη ευρετηρίου εικ|νων.

Πλήκτρο
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής

2 Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο
DISP για να επιλέξετε τον αριθµq
εικqνων που θα εµφανίζονται σε µια
σελίδα στην οθqνη ευρετηρίου εικqνων.

Πλήκτρο DISP

• Η οθ|νη αλλάζει µεταξύ 4 εικ|νων και 9
εικ|νων.

Για να επιστρέψετε στην οθqνη εµφάνισης µιας εικqνας
Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα |ταν επιλέξετε την εικ|να που
θέλετε.

Για να εµφανίσετε τον επιθυµητq φάκελο
Επιλέξτε την αριστερή µπάρα της οθ|νης
ευρετηρίου εικ|νων µε τον πολλαπλ|
επιλογέα και στη συνέχεια επιλέξτε τον
επιθυµητ| φάκελο µε τα
v/V. Πιέζοντας το κέντρο του πολλαπλού
επιλογέα |ταν είναι επιλεγµένη η αριστερή
µπάρα πραγµατοποιείται εναλλαγή µεταξύ
φωτογραφιών και ταινιών (σελίδα 160).

Περιστροφή µιας εικqνας

1 Εµφανίστε την εικqνα που θέλετε
να περιστρέψετε και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο .
Πλήκτρο

2 Πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.
Η εικ|να περιστρέφεται αριστερ|στροφα. Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε
άλλη µια περιστροφή, επαναλάβετε το βήµα 2.
• Απ| τη στιγµή που θα περιστρέψετε την εικ|να, η εικ|να αναπαράγεται
περιστρεµµένη, ακ|µα και αφού απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή.
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Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής

Για να επιστρέψετε στην κανονική οθqνη αναπαραγωγής
Πιέστε ξανά το πλήκτρο

.

Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να περιστρέψετε ταινίες.
• xταν αντιγράφετε περιστρεµµένες εικ|νες σε έναν υπολογιστή, το “PlayMemories
Home” που περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται) µπορεί να εµφανίσει τις
περιστρεµµένες εικ|νες σωστά. Ωστ|σο, οι εικ|νες ενδέχεται να µην είναι
περιστρεµµένες, ανάλογα µε το λογισµικ|.

Παρουσίαση
Πλήκτρο MENU t

1 t [Παρουσίαση] (Slide Show) t [Enter]

Αναπαράγει τις καταγραµµένες εικ|νες µε τη σειρά (Slide Show). Η
παρουσίαση σταµατάει αυτ|µατα µ|λις προβληθούν |λες οι εικ|νες.
• Μπορείτε να δείτε την προηγούµενη/επ|µενη εικ|να 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 εικqνων στην
παρουσίαση
Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Ενδιάµεσο διάστηµα] (Interval)
t Επιλογή του επιθυµητού αριθµού δευτερολέπτων

Για επανειληµµένη αναπαραγωγή
Πλήκτρο MENU t

1 t [Παρουσίαση] t [Επανάληψη] t [On]

Για να αναπαράγετε εικqνες 3D
Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV συµβατή µε 3D
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά), µπορείτε να
αναπαράγετε εικ|νες 3D. Επίσης ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται µε την TV.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Τύπος Εικqνας] t [Εµφάνιση
Μqνο 3D]
Σηµείωση
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει εγγραφή εικ|νων 3D.
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής

Οθqνη Αναπαραγωγής
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον προσανατολισµ| των εικ|νων που έχουν
εγγραφεί µε προσανατολισµ| πορτρέτου.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Οθqνη Αναπαραγωγής] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης

164

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:19 ΜΜ Page 165

Οθqνη που εµφανίζεται στη λειτουργία
αναπαραγωγής
Αλλαγή της οθqνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DISP, η οθ|νη αλλάζει ως εξής.

Με δεδοµένα εγγραφής

Ιστ|γραµµα*

Χωρίς δεδοµένα εγγραφής

* xταν η εικ|να έχει ένα τµήµα µε υψηλή φωτειν|τητα (high-key) ή χαµηλή
φωτειν|τητα (low-key), το τµήµα αυτή αναβοσβήνει στην οθ|νη ιστογράµµατος
(Προειδοποίηση ορίου φωτειν|τητας).

Λίστα εικονιδίων στην οθqνη ιστογράµµατος
Για λεπτοµερείς πληροφορίες |ταν είναι επιλεγµένο το “Με δεδοµένα
εγγραφής” στη λειτουργία οθ|νης, δείτε στη σελίδα 25.

Οθqνη
Οθqνη

Ένδειξη
Κάρτα µνήµης (51, 234)

Ένδειξη
Μέγεθος εικ|νας των
φωτογραφιών (137)

Λειτουργία Προβολής (160)
Αριθµ|ς φακέλου-αρχείου
(206)
Αναλογία διαστάσεων
φωτογραφιών (139)
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Οθqνη που εµφανίζεται στη λειτουργία αναπαραγωγής
Οθqνη

Ένδειξη

Οθqνη

Ένδειξη

Ποι|τητα εικ|νας των
φωτογραφιών (139)

∆ηµιουργικ| Στυλ (130)

Προστασία (167)

Εφέ Εικ|νας (129)

Ρύθµιση DPOF (168)
Προειδοποίηση εναποµέ νουσας µπαταρίας (53)
Εναποµένουσα µπαταρία
(53)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο/Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων (222)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (12)

Οθqνη

Ένδειξη
Ιστ|γραµµα (89)

Ισορροπία λευκού
(Αυτ|µατη, Προεπιλογή,
Θερµοκρασία χρώµατος,
Φίλτρο χρώµατος,
Προσωπική) (133)

D-Range Optimizer
(126)/Auto HDR/
Προειδοποίηση εικ|νας
Auto HDR (127)
Ηµεροµηνία εγγραφής

Λειτουργία έκθεσης (68)
Αριθµ|ς αρχείου/αριθµ|ς
εικ|νων στη λειτουργία
προβολής

Ταχύτητα κλείστρου (80)
∆ιάφραγµα (78)
Ευαισθησία ISO (124)
Αντιστάθµιση έκθεσης
(106)
Αντιστάθµιση φλας (120)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(109)
Εστιακή απ|σταση
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Προστασία εικqνων (Προστασία)
Μπορείτε να προστατεύσετε εικ|νες απ| διαγραφή κατά λάθος.

1 Πλήκτρο MENU t

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

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

3 Για να προστατεύσετε και άλλες εικqνες, επαναλάβετε το
βήµα 2.
• Μπορείτε να επιλέξετε |λες τις εικ|νες σε ένα φάκελο επιλέγοντας τη
µπάρα στα αριστερά της οθ|νης ευρετηρίου εικ|νων.

4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [OK] µε το v και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.
Για να ακυρώσετε την προστασία qλων των εικqνων ή ταινιών
Μπορείτε να ακυρώσετε την προστασία |λων των εικ|νων ή ταινιών στο
φάκελο που εµφανίζεται.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Προστασία] t [Ακύρωση mλων των Εικqνων]
(Cancel All Images), [Ακύρωση mλων των Ταινιών (MP4)] (Cancel All Movies
(MP4)) ή [Ακύρωση mλων των αρχείων AVCHD View] (Cancel All AVCHD view
files)

167

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:19 ΜΜ Page 168

Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής

Καθορισµqς εκτύπωσης
Καθορισµqς DPOF
Χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή, µπορείτε να καθορίσετε τις
εικ|νες που θέλετε να εκτυπωθούν πριν εκτυπώσετε τις εικ|νες σε ένα
κατάστηµα, ή µε τον εκτυπωτή σας. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
Η ρύθµιση DPOF παραµένει στις εικ|νες µετά την εκτύπωση. Συστήνεται να
αφαιρείτε την ένδειξη DPOF απ| τις εικ|νες µετά την εκτύπωση.

1 Πλήκτρο MENU t

1 t [Καθορισµqς Εκτύπωσης] t
[Ρύθµιση DPOF] t [Πολλαπλές Εικqνες]

2 Επιλέξτε την εικqνα µε τα b/B του πολλαπλού επιλογέα και
πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.

3 Εισάγετε την ένδειξη

πιέζοντας το κέντρο του πολλαπλού

επιλογέα.
• Για να ακυρώσετε τον καθορισµ| του DPOF, επιλέξτε ξανά την εικ|να και
πιέστε το κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.

4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [OK] 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 αριθµ| αντιτύπων.

Αποτύπωση Ηµεροµηνίας
Μπορείτε να εισάγετε ηµεροµηνίες στις εικ|νες |ταν τις εκτυπώνετε. Η θέση
της ηµεροµηνίας (µέσα ή έξω απ| την εικ|να, µέγεθος χαρακτήρων, κλπ.)
εξαρτάται απ| τον εκτυπωτή σας.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Καθορισµqς Εκτύπωσης] t [Αποτύπωση
ηµεροµηνίας] t [On]
Σηµείωση
• Η λειτουργία αυτή µπορεί να µην παρέχεται, ανάλογα µε τον εκτυπωτή.
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Αντιγραφή εικqνων
Μπορείτε να αντιγράψετε εικ|νες απ| µια κάρτα µνήµης τοποθετηµένη στη
θυρίδα που είναι επιλεγµένη µε το [Επιλογή Μέσου Αναπαραγωγής] (Select
Playback Media) σε µια κάρτα µνήµης τοποθετηµένη στην άλλη θυρίδα. Η
διαδικασία αντιγραφής µπορεί να γίνει ανά τύπο εικ|νας
(φωτογραφίες/ταινίες) (σελίδα 160).

Πλήκτρο MENU t

2 t [Αντιγραφή] (Copy) t [Enter]

Σηµείωση
• Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρ|νος για την αντιγραφή πολλών εικ|νων.
Χρησιµοποιήστε µια επαρκώς φορτισµένη µπαταρία.
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής

∆ιαγραφή εικqνων (∆ιαγραφή)
Μπορείτε να διαγράψετε µ|νο τις περιττές εικ|νες, ή να διαγράψετε |λες τις
εικ|νες.
Απ| τη στιγµή που θα διαγράψετε µια εικ|να, δεν µπορείτε να την
επαναφέρετε. Ελέγξτε πρώτα αν θέλετε να διαγράψετε την εικ|να ή |χι.
Σηµείωση
• Οι προστατευµένες εικ|νες δεν µπορούν να διαγραφούν.

∆ιαγραφή (Πολλαπλές Εικqνες)

1 Πλήκτρο MENU t

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

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

Συνολικ|ς αριθµ|ς

3 Για να διαγράψετε και άλλες εικqνες, επαναλάβετε το βήµα 2.
• Μπορείτε να επιλέξετε |λες τις εικ|νες στο φάκελο επιλέγοντας τη
µπάρα στα αριστερά της οθ|νης ευρετηρίου εικ|νων.

4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [OK] µε το v και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πολλαπλού επιλογέα.
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∆ιαγραφή εικqνων (∆ιαγραφή)

∆ιαγραφή qλων των εικqνων ή ταινιών που εµφανίζονται στην
τρέχουσα λειτουργία προβολής
Μπορείτε να διαγράψετε |λες τις φωτογραφίες ή ταινίες της τρέχουσας
λειτουργίας προβολής.

1 Πλήκτρο MENU t

1 t [∆ιαγραφή] (Delete) t [mλες στο
Φάκελο] (All in Folder) ή [mλα 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.
Για να εµφανίσετε τον επιθυµητq φάκελο
Επιλέξτε τη µπάρα στα αριστερά της οθ|νης ευρετηρίου εικ|νων µε τον
πολλαπλ| επιλογέα και στη συνέχεια επιλέξτε τον επιθυµητ| φάκελο µε τα
v/V.
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής

Προβολή εικqνων σε µια οθqνη τηλεqρασης
Για να δείτε εικ|νες που έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή σας σε
µια οθ|νη TV, χρειάζεται ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) και µια HD TV
εξοπλισµένη µε έναν ακροδέκτη HDMI.

1 Θέστε εκτqς λειτουργίας
τη φωτογραφική µηχανή και
την τηλεqραση και συνδέστε
τη φωτογραφική µηχανή
στην τηλεqραση.

1 Προς τον
ακροδέκτη HDMI

Καλώδιο HDMI
(πωλείται
χωριστά)

2 Προς τον
ακροδέκτη HDMI

2 Θέστε σε λειτουργία την τηλεqραση και αλλάξτε την είσοδο.
• ∆είτε επίσης και τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την τηλε|ραση.

3 Θέστε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή και
πιέστε το πλήκτρο .
Στην οθ|νη της τηλε|ρασης εµφανίζονται οι
εικ|νες που έχουν τραβηχτεί µε τη
φωτογραφική µηχανή.
Επιλέξτε την επιθυµητή εικ|να µε τα
b/B του πολλαπλού επιλογέα.
• Η οθ|νη LCD στο πίσω µέρος της
φωτογραφικής µηχανής δεν
ενεργοποιείται.
Πολλαπλ|ς επιλογέας
Πλήκτρο
Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο HDMI µε το λογ|τυπο HDMI.
• Χρησιµοποιείστε έναν ακροδέκτη µίνι HDMI στη µια πλευρά (για τη φωτογραφική
µηχανή) και έναν ακροδέκτη κατάλληλο για την TV σας στην άλλη πλευρά.
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Προβολή εικqνων σε µια οθqνη τηλεqρασης
• xταν οι εικ|νες 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 εξ|δου της συσκευής µε το τερµατικ| HDMI της
φωτογραφικής µηχανής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Σχετικά µε το “PhotoTV HD”
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή µε το πρ|τυπο “PhotoTV HD”.
Συνδέοντας συσκευές Sony συµβατές µε το PhotoTV HD µε ένα καλώδιο
HDMI, µπορείτε να απολαύσετε έναν ολ|κληρο νέο κ|σµο φωτογραφιών µε
εκπληκτική ποι|τητα Full HD.
Το “PhotoTV HD” σας προσφέρει εκπληκτικής λεπτοµέρειας φωτογραφική
έκφραση της υφής και των χρωµάτων.

Εµφάνιση Πληροφοριών HDMI
xταν είναι συνδεδεµένη µια τηλε|ραση µε ένα καλώδιο HDMI (πωλείται
χωριστά), µπορείτε να εµφανίσετε εικ|νες στην οθ|νη της TV χωρίς
πληροφορίες εγγραφής και ταυτ|χρονα να εµφανίζετε εικ|νες στην οθ|νη
LCD της φωτογραφικής µηχανής µε πληροφορίες εγγραφής.

1 Πλήκτρο MENU t

2 t [Εµφάνιση Πληροφοριών HDMI]
(HDMI Info. Display) t [Off]

2 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV (σελίδα 172).
Οι εικ|νες Live View εµφανίζονται στην οθ|νη της TV χωρίς πληροφορίες
εγγραφής.
Οι εικ|νες Live View εµφανίζονται στην οθ|νη LCD της φωτογραφικής
µηχανής µε πληροφορίες εγγραφής.
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Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Προβολή εικqνων σε µια οθqνη τηλεqρασης

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.

1 Συνδέστε µια TV που υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync στη
φωτογραφική µηχανή (σελίδα 172).
Η είσοδος αλλάζει αυτ|µατα και στην οθ|νη της TV εµφανίζεται η εικ|να
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 εικ|νες αυτ|µατα.

Προβολή µιας εικqνας

Επιστρέφει στην οθ|νη προβολής µιας εικ|νας.

Ευρετήριο Εικqνων

Αλλάζει στην οθ|νη ευρετηρίου εικ|νων.

Επιλογή Φωτογραφιών/
Ταινιών

Επιλέγει την αναπαραγωγή φωτογραφιών ή ταινιών.

∆ιαγραφή

∆ιαγράφει εικ|νες.

Σηµειώσεις
• Οι διαθέσιµοι χειρισµοί περιορίζονται |ταν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη
σε µια TV µε ένα καλώδιο HDMI.
• Μ|νο 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 ανταπ|κριση
µε το Τηλεχειριστήριο της TV |ταν 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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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής
µηχανής
Απελευθέρωση κλείστρου χωρίς Φακq
Μπορείτε να απελευθερώσετε το κλείστρο |ταν δεν υπάρχει
προσαρµοσµένος φακ|ς. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση αν θέλετε να
προσαρµ|σετε τη φωτογραφική µηχανή σε ένα αστρονοµικ| τηλεσκ|πιο, κλπ.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Απελευθέρωση κλείστρου χωρίς Φακq]
(Release w/o Lens) t [Ενεργοποίηση] (Enable)
Σηµείωση
• ∆εν µπορεί να επιτευχθεί σωστή µέτρηση |ταν χρησιµοποιείτε φακούς που δεν
παρέχουν επαφή φακού, |πως ο φακ|ς εν|ς αστρονοµικού τηλεσκοπίου. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ρυθµίστε την έκθεση χειροκίνητα ελέγχοντάς την στην εικ|να που
καταγράφεται.

Γραµµές Πλέγµατος
Οι γραµµές πλέγµατος είναι βοηθητικές γραµµές που χρησιµοποιούνται στη
σύνθεση της εικ|νας. 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

Αυτqµατη Ανασκqπηση
Μπορείτε να ελέγξετε την καταγραµµένη εικ|να στην οθ|νη αµέσως µετά τη
λήψη. Μπορείτε να αλλάξετε το χρ|νο εµφάνισης.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Αυτqµατη Ανασκqπηση] (Auto Review) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Στην αυτ|µατη ανασκ|πηση, η εικ|να δεν εµφανίζεται σε κατακ|ρυφη θέση, ακ|µα
και αν το [Οθ|νη Αναπαραγωγής] είναι ρυθµισµένο σε [Αυτ|µατη περιστροφή] (σελίδα
164).
• Στην αυτ|µατη ανασκ|πηση, η φωτογραφική µηχανή µπορεί να εµφανίσει µια εικ|να
στην οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια επεξεργασία εικ|νας |πως
[Αντιστάθµιση Φακού: Παραµ|ρφωση] (Lens Comp.: Distortion) και στη συνέχεια να
εµφανίσει την ίδια εικ|να στην οποία έχει πραγµατοποιηθεί επεξεργασία εικ|νας.
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής

Λειτουργία του πλήκτρου AEL
Η λειτουργία του πλήκτρου AEL µπορεί να επιλεγεί ανάµεσα στις παρακάτω
δύο λειτουργίες (σελίδα 109):
– Κράτηµα της κλειδωµένης τιµής της έκθεσης πιέζοντας το πλήκτρο AEL ενώ
αυτ| κρατιέται πατηµένο ([AEL Hold]).
– Κράτηµα της κλειδωµένης τιµής της έκθεσης πιέζοντας το πλήκτρο AEL
µέχρι αυτ| να πιεστεί ξανά ([AEL Toggle]).
xταν είναι επιλεγµένο το [ AEL Hold] ή το [ AEL Toggle], η έκθεση
κλειδώνεται στη λειτουργία σηµειακής φωτοµέτρησης.

Πλήκτρο MENU t
4 t [Λειτουργία του πλήκτρου AEL] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• xταν η τιµή της έκθεσης είναι κλειδωµένη, εµφανίζεται η ένδειξη
στην οθ|νη LCD
και στο σκ|πευτρο. Προσέξτε να µη µηδενίσετε τη ρύθµιση.
• Οι ρυθµίσεις “hold” και “toggle” επηρεάζουν την χειροκίνητη µεταβολή (σελίδα 83)
στη χειροκίνητη λειτουργία.
• Η ρύθµιση [AEL Toggle] διαγράφεται |ταν η φωτογραφική µηχανή επανέλθει απ| τη
λειτουργία εξοικον|µησης ενέργειας ή |ταν χρησιµοποιηθεί για αναπαραγωγή
εικ|νων.

Για να αντιστοιχήσετε µια άλλη λειτουργία στο πλήκτρο AEL
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε µια απ| τις παρακάτω λειτουργίες στο πλήκτρο
AEL εκτ|ς απ| τη λειτουργία AEL:
Αντιστάθµιση Έκθεσης/Λειτουργία Οδήγησης/Λειτουργία Φλας/Λειτουργία
Εστίασης/Περιοχή AF/Ανίχνευση Χαµ|γελου/Προσώπων/Αυτ|µατο
Καδράρισµα Πορτρέτου/ISO/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/Αντιστάθµιση Φλας/
Ισορροπία Λευκού/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικ| Στυλ/Εφέ Εικ|νας/Μέγεθος
Εικ|νας/Ποι|τητα/FEL Lock hold/FEL Lock toggle/Παρακολούθηση Θέµατος/
AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/Κλείδωµα AF/AF On/Προεπισκ|πηση
∆ιαφράγµατος/Προεπισκ|πηση Αποτελέσµατος Λήψης/Μεγεθυντής Εστίασης

Πλήκτρο ISO, Πλήκτρο AF/MF, Πλήκτρο Προεπισκqπησης
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε µια άλλη λειτουργία στο πλήκτρο ISO, το
πλήκτρο AF/MF, ή το πλήκτρο προεπισκ|πησης. Οι διαθέσιµες λειτουργίες
είναι οι ίδιες µε αυτές του [Λειτουργία του πλήκτρου AEL] (σελίδα 176).
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Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής

Πλήκτρο MENU t
4 t [Πλήκτρο ISO], [Πλήκτρο AF/MF] ή
[Πλήκτρο Προεπισκqπησης] t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

Προσαρµqσιµο πλήκτρο
Η λειτουργία κλειδώµατος FEL αντιστοιχίζεται στο προσαρµ|σιµο πλήκτρο
σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις (σελίδα 122). Μπορείτε επίσης να
αντιστοιχήσετε µια άλλη λειτουργία στο προσαρµ|σιµο πλήκτρο. Οι
διαθέσιµες λειτουργίες είναι οι ίδιες µε αυτές του [Λειτουργία του πλήκτρου
AEL].

Πλήκτρο MENU t
4 t [Προσαρµqσιµο πλήκτρο] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης

Ηλεκτρονικq Πρqσθιο Κλείστρο-Κουρτίνα
Η λειτουργία ηλεκτρονικού πρ|σθιου φίλτρου-κουρτίνας µειώνει τη χρονική
καθυστέρηση µεταξύ των ενεργοποιήσεων του κλείστρου.

Πλήκτρο MENU t
6 t [Πρqσθιο Κλείστρο Κουρτίνα] (Front
Curtain Shutter) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• xταν πραγµατοποιείτε λήψη µε υψηλ|τερες ταχύτητες κλείστρου µε προσαρµοσµένο
ένα φακ| µεγάλης διαµέτρου, µπορεί να εµφανιστεί µια εικ|να-φάντασµα ή µια θολή
περιοχή, ανάλογα µε το θέµα ή τις συνθήκες λήψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ρυθµίστε αυτ| το στοιχείο στη θέση [Off].
• xταν χρησιµοποιείται ένας φακ|ς Konica Minolta, ρυθµίστε αυτ| το στοιχείο στη θέση
[Off].
• Αν επιλέξετε µια πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστρου, η φωτειν|τητα της οθ|νης
ενδέχεται να µην είναι οµοι|µορφη, ανάλογα µε τις περιστάσεις. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ρυθµίστε αυτ| το στοιχείο σε [Off].

Φωτεινqτητα LCD
Η φωτειν|τητα της οθ|νης LCD ρυθµίζεται αυτ|µατα ανάλογα µε το φωτισµ|
του περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας τον αισθητήρα φωτ|ς (σελίδα 17).
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειν|τητα της οθ|νης LCD χειροκίνητα, ή να
επιλέξετε µια κατάλληλη ρύθµιση για µια ηλι|λουστη ηµέρα σε εξωτερικ|
χώρο.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Φωτεινqτητα LCD] (LCD Brightness) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής
Σηµειώσεις
• xταν η ρύθµιση είναι [Auto], µην καλύπτετε τον αισθητήρα φωτ|ς µε το χέρι σας, κλπ.
• xταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε το Μετασχηµατιστή AC-PW10ΑΜ
(πωλείται χωριστά), η φωτειν|τητα του σκοπεύτρου παραµένει πάντα στην υψηλ|τερη
ρύθµιση, ακ|µα και αν επιλέξετε το [Auto].
• Επειδή η ρύθµιση [Ηλι|λουστος Καιρ|ς] (Sunny Weather) είναι πολύ φωτεινή για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους, επιλέξτε τη ρύθµιση [Auto] ή [Manual] σε εσωτερικούς
χώρους.

Φωτεινqτητα Σκοπεύτρου
Η φωτειν|τητα του σκοπεύτρου ρυθµίζεται αυτ|µατα ανάλογα µε τις
συνθήκες φωτισµού του θέµατος.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειν|τητα του σκοπεύτρου χειροκίνητα.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Φωτεινqτητα Σκοπεύτρου] (Viewfinder
Bright.) t [Manual] t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

Εξοικονqµηση Ενέργειας
Μπορείτε να καθορίσετε το χρ|νο µετά απ| τον οποίο η φωτογραφική µηχανή
τίθεται σε κατάσταση εξοικον|µησης ενέργειας (Power Save) για να
αποφύγετε την εξάντληση της µπαταρίας. Χειριζ|µενοι τη φωτογραφική
µηχανή, για παράδειγµα πιέζοντας το κλείστρο µέχρι τη µέση η φωτογραφική
µηχανή επανέρχεται σε λειτουργία λήψης. Αν δεν χειριστείτε τη φωτογραφική
µηχανή για κάποιο χρονικ| διάστηµα, η φωτειν|τητα της οθ|νης LCD
µειώνεται.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Εξοικονqµηση Ενέργειας] (Power Save) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση

• xταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε το Μετασχηµατιστή ACPW10ΑΜ (πωλείται χωριστά), αυτ| το στοιχείο δεν µπορεί να ρυθµιστεί σε
[Max].
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Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής

Για να αλλάξετε το χρqνο αναµονής έως qτου η φωτογραφική µηχανή
τεθεί σε κατάσταση εξοικονqµησης ενέργειας
Μπορείτε να θέσετε διαφορετικούς χρ|νους µετά απ| τους οποίους η
φωτογραφική µηχανή τίθεται σε λειτουργία εξοικον|µησης ενέργειας.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Χρqνος Έναρξης Εξοικονqµησης
Ενέργειας] (Power Saving Start Time) t Επιλογή του επιθυµητού
χρqνου
Σηµειώσεις
• Η φωτογραφική µηχανή δεν τίθεται σε κατάσταση εξοικον|µησης ενέργειας |ταν
είναι συνδεδεµένη µε µια τηλε|ραση ή |ταν η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη
σε [Remote Cdr.].
• Αν ρυθµίσετε αυτ| το στοιχείο σε [Max], ο [Χρ|νος Έναρξης Εξοικον|µησης
Ενέργειας] ορίζεται σε [10 Sec].

Ρύθµιση FINDER/LCD
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτ|µατη εναλλαγή οθ|νης LCD και
σκοπεύτρου και να επιτρέψετε την εναλλαγή τους µ|νο µε το πλήκτρο
FINDER/LCD.

Πλήκτρο MENU t 1 t [Ρύθµιση FINDER/LCD] (FINDER/LCD
Setting) t [Manual] (Χειροκίνητη)

Σύλληψη σε Μέγεθος APS-C
Η φωτογραφική µηχανή συµµορφώνεται µε το πρ|τυπο 35 mm full-frame,
ωστ|σο, µπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε λήψη σε µέγεθος APS-C.
xταν αυτ| το στοιχείο είναι ρυθµισµένο στη θέση [On], η φωτογραφική
µηχανή πραγµατοποιεί εγγραφή σε µέγεθος APS-C, ακ|µα και |ταν υπάρχει
φακ|ς προσαρµοσµένος στη φωτογραφική µηχανή. xταν έχει προσαρµοστεί
ένας φακ|ς DT, το µέγεθος APS-C επιλέγεται αυτ|µατα.

Πλήκτρο MENU t 3 t [Σύλληψη σε Μέγεθος APS-C] (APS-C Size
Capture) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• xταν το [Σύλληψη σε Μέγεθος APS-C] είναι ρυθµισµένο στη θέση [On], το µέγεθος
εικ|νας αλλάζει αυτ|µατα (σελίδα 137).
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση των άλλων λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής

Επιλογέας PAL/NTSC (µqνο για συσκευές συµβατές µε 1080 50i)
xταν το [Επιλογέας PAL/NTSC] είναι ρυθµισµένος στη θέση NTSC πριν τη
λήψη, οι ταινίες που καταγράφονται απ| τη φωτογραφική µηχανή µπορούν να
αναπαραχθούν σε µια τηλε|ραση µε σύστηµα NTSC.

Πλήκτρο MENU t 3 t [Επιλογέας PAL/NTSC] (PAL/NTSC
Selector) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία αυτή παρέχεται µ|νο µε τις συσκευές που είναι συµβατές µε 1080 50i.
∆εν παρέχεται µε τις συσκευές που είναι συµβατές µε 1080 60i. Οι συσκευές που είναι
συµβατές µε 1080 50i έχουν ένα σήµα “50i” στο κάτω µέρος.
• Αν εισάγετε µια κάρτα µνήµης που είχε πριν διαµορφωθεί µε το σύστηµα PAL,
εµφανίζεται ένα µήνυµα |τι πρέπει να διαµορφώσετε ξανά την κάρτα. Αν πρ|κειται να
πραγµατοποιήσετε εγγραφή µε το σύστηµα NTSC, διαµορφώστε ξανά την κάρτα
µνήµης, ή χρησιµοποιήστε µια άλλη κάρτα µνήµης.
• xταν επιλεγεί η λειτουργία NTSC, εµφανίζεται πάντα το µήνυµα “Running on NTSC.”
στην οθ|νη έναρξης κάθε φορά που θέτετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία.
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Αντιστάθµιση φακού
Μπορείτε να αντισταθµίσετε αυτ|µατα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: µείωση
φωτ|ς στις άκρες, χρωµατική απ|κλιση και παραµ|ρφωση (µ|νο στους
φακούς που είναι συµβατοί µε αυτ|µατη αντιστάθµιση). Για περισσ|τερες
πληροφορίες σχετικά µε τους φακούς που είναι συµβατοί µε αυτ|µατη
αντιστάθµιση, επισκεφτείτε τον τοπικ| δικτυακ| τ|πο της Sony, ή
συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρ|σωπο της Sony, ή το τοπικ| κέντρο
σέρβις της Sony.

Αντιστάθµιση Φακού: Περιφερειακή Σκίαση
Αντισταθµίζει τις σκιασµένες γωνίες της οθ|νης που προκαλούνται απ|
ορισµένα χαρακτηριστικά του φακού. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη
ρύθµιση, αυτ| το στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto].

Πλήκτρο MENU t 6 t [Αντιστάθµιση Φακού: Σκίαση] (Lens Comp.:
Shading) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

Αντιστάθµιση Φακού: Χρωµατική Απqκλιση
Μειώνει τη χρωµατική απ|κλιση στις γωνίες της οθ|νης που προκαλούνται
απ| ορισµένα χαρακτηριστικά του φακού. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη
ρύθµιση, αυτ| το στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto].

Πλήκτρο MENU t 6 t [Αντιστάθµιση Φακού: Χρωµατική Απqκλιση]
(Lens Comp.: Chro. Aber.) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης

Αντιστάθµιση Φακού: Παραµqρφωση
Αντισταθµίζει την παραµ|ρφωση της οθ|νης που προκαλείται απ| ορισµένα
χαρακτηριστικά του φακού. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, αυτ| το
στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Off].

Πλήκτρο MENU t 6 t [Αντιστάθµιση Φακού: Παραµqρφωση] (Lens
Comp.: Distortion) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής

Καθορισµqς της µεθqδου εγγραφής σε µια κάρτα
µνήµης
Λειτουργία Εγγραφής
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή των ίδιων εικ|νων και στις δύο
κάρτες µνήµης ταυτ|χρονα, ή να ταξινοµήσετε τις εικ|νες σε διαφορετικές
κάρτες µνήµης, ανάλογα µε τον τύπο των εικ|νων.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι [Κανονική] (Standard).

Πλήκτρο MENU t
1 t [Λειτουργία Εγγραφής] (Recording Mode)
t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Κανονική (Standard)

Καταγράφει εικ|νες µ|νο στην κάρτα µνήµης που είναι
τοποθετηµένη στη θυρίδα που έχει επιλεγεί µε το [Επιλογή
Μέσου Εγγραφής] (σελίδα 52).

Ταυτqχρονη Εγγραφή
(Φωτογραφίες) (Simult.
Rec (Still))

Καταγράφει φωτογραφίες και στις δύο κάρτες µνήµης που
έχουν τοποθετηθεί στις δύο θυρίδες, ανεξάρτητα απ| τη
ρύθµιση του [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] και καταγράφει
ταινίες στην κάρτα µνήµης που έχει επιλεγεί µε το
[Επιλογή Μέσου Εγγραφής]. Οι φωτογραφίες µε τον ίδιο
αριθµ| αρχείου θα εγγραφούν στους φακέλους µε τον ίδιο
αριθµ| φακέλου και στις δύο κάρτες µνήµης.

Ταυτqχρονη Εγγραφή
(Ταινίες) (Simult. Rec
(Movie))

Καταγράφει ταινίες και στις δύο κάρτες µνήµης που έχουν
τοποθετηθεί στις δύο θυρίδες, ανεξάρτητα απ| τη ρύθµιση
του [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] και καταγράφει
φωτογραφίες στην κάρτα µνήµης που έχει επιλεγεί µε το
[Επιλογή Μέσου Εγγραφής]. Οι ταινίες MP4 µε τον ίδιο
αριθµ| αρχείου θα εγγραφούν στους φακέλους µε τον ίδιο
αριθµ| φακέλου και στις δύο κάρτες µνήµης.

Ταυτqχρονη Εγγραφή
(Φωτογραφίες/Ταινίες)
(Sim. Rec (Still/Movie))

Πραγµατοποιεί εγγραφή φωτογραφιών/ταινιών και στις δύο
κάρτες µνήµης.

Ταξινqµηση (JPEG/RAW)
(Sort (JPEG/RAW))

Πραγµατοποιεί εγγραφή δεδοµένων JPEG στην κάρτα
µνήµης που έχει τοποθετηθεί στη θυρίδα που έχει επιλεγεί
µε το [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] και πραγµατοποιεί
εγγραφή δεδοµένων RAW στην άλλη κάρτα µνήµης.

Ταξινqµηση
(Φωτογραφίες/Ταινίες)
(Sort (Still/Movie))

Πραγµατοποιεί εγγραφή φωτογραφιών στην κάρτα µνήµης
που έχει τοποθετηθεί στη θυρίδα που έχει επιλεγεί µε το
[Επιλογή Μέσου Εγγραφής] και πραγµατοποιεί εγγραφή
ταινιών στην άλλη κάρτα µνήµης.

Σηµειώσεις
• Για ταυτ|χρονη εγγραφή ταινιών χρειάζεται µια απ| τις παρακάτω κάρτες µνήµης:
– κάρτες SD συµβατές µε διασύνδεση UHS1
– κάρτες SD µε ταχύτητα Κλάσης 10 ή ταχύτερες
– “Memory Stick PRO Duo”
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Καθορισµqς της µεθqδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης
• Με την ταυτ|χρονη εγγραφή ενδέχεται να χρειάζεται πολύς χρ|νος για την εγγραφή
των εικ|νων.
• xταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία ταυτ|χρονης εγγραφής ή το [Ταξιν|µηση
(JPEG/RAW)], ή αν δεν εγγραφεί µια εικ|να, για παράδειγµα δεν υπάρχει κάρτα
µνήµης τοποθετηµένη σε µια απ| τις δύο θυρίδες, η εικ|να δεν µπορεί να καταγραφεί
και στις δύο κάρτες µνήµης.

∆ιαµqρφωση
Σηµειώστε |τι η διαµ|ρφωση διαγράφει µ|νιµα |λα τα δεδοµένα απ| την
κάρτα µνήµης, συµπεριλαµβανοµένων και των προστατευµένων εικ|νων.

Πλήκτρο MENU t
1 t [∆ιαµqρφωση] (Format) t Επιλογή της
επιθυµητής θυρίδας [Enter]
Σηµειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της διαµ|ρφωσης, φωτίζεται η λυχνία προσπέλασης. Μην
αποβάλλετε την κάρτα µνήµης |σο 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 διαµ|ρφωσης που
θα χρησιµοποιηθεί.
• Η διαµ|ρφωση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα µε την κάρτα µνήµης.
• xταν η εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας είναι 1% ή λιγ|τερο, δεν µπορείτε να
διαµορφώσετε µια κάρτα µνήµης.

Αριθµqς Αρχείου
Πλήκτρο MENU t
1 t [Αριθµqς 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
αριθµ|ς να φτάσει στο “9999”.

Επαναφορά

Η φωτογραφική µηχανή επαναφέρει τους αριθµούς στις
παρακάτω περιπτώσεις και αντιστοιχίζει αριθµούς στα
αρχεία αρχίζοντας απ| το “0001”. xταν ο φάκελος
εγγραφής περιέχει ένα αρχείο, δίνεται ένας αριθµ|ς κατά
ένα µεγαλύτερος απ| το µεγαλύτερο αριθµ| αρχείου.

Σηµείωση
• Αν εκτελέσετε το [Επαναφορά Προεπιλογών] (Reset Default), οι αριθµοί αρχείων
ξαναρχίζουν απ| την αρχή.

mνοµα Φακέλου
Οι καταγραµµένες εικ|νες αποθηκεύονται στον φάκελο που δηµιουργείται
αυτ|µατα στο φάκελο DCIM της κάρτας µνήµης.
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Καθορισµqς της µεθqδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης

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

Η µορφή του ον|µατος του φακέλου είναι η εξής: αριθµ|ς
φακέλου + MSDCF.
Παράδειγµα: 100MSDCF

Μορφή ηµεροµηνίας

Η µορφή του ον|µατος του φακέλου είναι η εξής: αριθµ|ς
φακέλου + Υ (έτος) (το τελευταίο ψηφίο)/ΜΜ (µήνας)/DD
(ηµέρα).
Παράδειγµα: 10020405 (xνοµα φακέλου: 100, ηµεροµηνία:
2012/04/05)

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

Επιλογή Φακέλου Εγγραφής
xταν επιλεγεί ένας φάκελος κανονικής µορφής και υπάρχουν δύο ή
περισσ|τεροι φάκελοι, µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο εγγραφής που θα
χρησιµοποιηθεί για την εγγραφή των εικ|νων.

Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Φακέλου Εγγραφής] (Select REC
Folder) t Επιλογή του επιθυµητού φακέλου
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο |ταν έχετε επιλέξει το [Μορφή Ηµεροµηνίας].
• xταν έχει επιλεγεί ταυτ|χρονη εγγραφή ή ταξιν|µηση, µπορείτε να επιλέξετε µ|νο
ένα φάκελο που έχει το ίδιο |νοµα φακέλου και στις δύο κάρτες µνήµης. Αν δεν
υπάρχουν φάκελοι µε το ίδιο |νοµα φακέλου, µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα φάκελο
µε το [Νέος Φάκελος].

Νέος Φάκελος
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα φάκελο σε µια κάρτα µνήµης για την
εγγραφή εικ|νων.
∆ηµιουργείται ένας νέος φάκελος µε αριθµ| κατά ένα µεγαλύτερο απ| τον
µεγαλύτερο αριθµ| που χρησιµοποιείται και ο φάκελος αυτ|ς γίνεται ο
τρέχων φάκελος εγγραφής. ∆ηµιουργείται ταυτ|χρονα ένας φάκελος για
φωτογραφίες και ένας φάκελος για ταινίες MP4.

Πλήκτρο MENU t

1 t [Νέος Φάκελος] (New Folder)

Σηµειώσεις
• Αν ρυθµίσετε το [Λειτουργία Εγγραφής] σε µια άλλη θέση εκτ|ς απ| [Κανονική] και
αρχίσετε την εγγραφή, δηµιουργείται ένας νέος φάκελος και στις δύο κάρτες µνήµης
µε αριθµ| φακέλου κατά ένα µεγαλύτερο απ| τον µεγαλύτερο αριθµ| φακέλου που
χρησιµοποιείται.
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Καθορισµqς της µεθqδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης
• Αν ρυθµίσετε το [Λειτουργία Εγγραφής] σε µια άλλη θέση εκτ|ς απ| [Κανονική] και
αρχίσετε την εγγραφή, µπορεί να δηµιουργηθεί αυτ|µατα ένας νέος φάκελος.
• Αν εισάγετε µια κάρτα µνήµης που είχε χρησιµοποιηθεί µε µια άλλη συσκευή στη
φωτογραφική µηχανή και πραγµατοποιήσετε λήψη εικ|νων, µπορεί να δηµιουργηθεί
αυτ|µατα ένας νέος φάκελος.
• Σε ένα φάκελο µπορούν να αποθηκευτούν έως 4000 εικ|νες. xταν ξεπεραστεί η
χωρητικ|τητα του φακέλου, δηµιουργείται αυτ|µατα ένας νέος φάκελος.

Ανάκτηση Βάσης ∆εδοµένων Εικqνων
xταν υπάρχουν ασυνέπειες στο αρχείο βάσης δεδοµένων εικ|νων που έχουν
προέλθει απ| επεξεργασία των ταινιών σε υπολογιστές, κλπ., οι ταινίες στην
κάρτα µνήµης δεν θα αναπαράγονται σε αυτή τη µορφή. Αν συµβεί αυτ|, η
φωτογραφική µηχανή επισκευάζει το αρχείο.

Πλήκτρο MENU t
2 t [Ανάκτηση Βάσης ∆εδοµένων Εικqνων]
(Recover Image DB) t Επιλογή της επιθυµητής θυρίδας t [Enter]
Σηµείωση
• Χρησιµοποιείστε µια καλά φορτισµένη µπαταρία. Μια |χι καλά φορτισµένη µπαταρία
κατά τη διάρκεια της επισκευής µπορεί να προκαλέσει σφάλµα δεδοµένων.

Ρυθµίσεις Αναφqρτωσης (Upload)
Καθορίζει αν θα χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αναφ|ρτωσης αρχείων |ταν
χρησιµοποιείτε µια κάρτα Eye-Fi (διατίθεται στο εµπ|ριο). Αυτ| το στοιχείο
εµφανίζεται |ταν είναι τοποθετηµένη στη θυρίδα κάρτας µνήµης 1 της
φωτογραφικής µηχανής µια κάρτα Eye-Fi.

Πλήκτρο MENU t
t [On]

3 t [Ρυθµίσεις Αναφqρτωσης] (Upload Settings)

Ενδείξεις κατάστασης κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
Αναµονή. ∆εν υπάρχουν εικ|νες προς αποστολή.
Αναµονή αναφ|ρτωσης.
Σύνδεση.
Αναφ|ρτωση.
Σφάλµα.
Σηµειώσεις
• Οι ενδείξεις κατάστασης κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας εµφανίζονται µ|νο |ταν
το [Λειτουργία Εγγραφής] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Κανονική].
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Καθορισµqς της µεθqδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης
• Πριν χρησιµοποιήσετε µια κάρτα Eye-Fi, ρυθµίστε το σηµείο πρ|σβασης ασύρµατου
LAN και τον προορισµ| 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 (Ιούνιος 2012).
• Για περισσ|τερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε απ' ευθείας µε τον
κατασκευαστή ή τον πωλητή.
• Οι κάρτες Eye-Fi µπορούν να χρησιµοποιηθούν µ|νο στις χώρες/περιοχές που έχουν
αγοραστεί. Χρησιµοποιείστε τις κάρτες Eye-Fi σύµφωνα µε τους ν|µους των
χωρών/περιοχών που τις αγοράσατε.
• Οι κάρτες Eye-Fi περιλαµβάνουν µια λειτουργία ασύρµατου LAN. Μην εισάγετε µια
κάρτα Eye-Fi στη φωτογραφική µηχανή |ταν αυτ| απαγορεύεται, |πως για
παράδειγµα σε ένα αεροπλάνο. Αν υπάρχει µια κάρτα Eye-Fi τοποθετηµένη στη
φωτογραφική µηχανή, ρυθµίστε το [Ρυθµίσεις Αναφ|ρτωσης] στη θέση [Off]. xταν το
[Ρυθµίσεις Αναφ|ρτωσης] είναι στη θέση [Off], στην οθ|νη εµφανίζεται η ένδειξη
.
• xταν 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 υλικολογισµικ| στην πιο
πρ|σφατη έκδοση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται
µε την κάρτα Eye-Fi.
• Η λειτουργία εξοικον|µησης ενέργειας της φωτογραφικής µηχανής δεν λειτουργεί
|ταν αυτή πραγµατοποιεί αναφ|ρτωση εικ|νων.
• 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 απ| άλλες συσκευές
επικοινωνίας. Αν η ποι|τητα της επικοινωνίας δεν είναι καλή, πλησιάστε περισσ|τερο
στο σηµείο πρ|σβασης του δικτύου Wi-Fi.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους αρχείων των οποίων µπορεί να γίνει
αναφ|ρτωση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την κάρτα Eye-Fi.
• Αν πραγµατοποιήσετε αναφ|ρτωση µιας εικ|νας που έχει εγγραφεί µε το [GPS
On/Off] ρυθµισµένο στη θέση [On], οι πληροφορίες θέσης της εικ|νας ενδέχεται να
καταστούν διαθέσιµες σε τρίτους. Για να το αποφύγετε αυτ|, ρυθµίστε το [GPS
On/Off] στη θέση [Off] (σελίδα 187). (µ|νο SLT-A99V).
• Το προϊ|ν αυτ| δεν υποστηρίζει το Eye-Fi “Endless Memory Mode”. Βεβαιωθείτε |τι οι
κάρτες Eye-Fi που τοποθετείτε σε αυτ| το προϊ|ν έχουν απενεργοποιηµένο το
“Endless Memory Mode”.
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Καταγραφή πληροφοριών θέσης χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία GPS (µqνο SLT-A99V)
Αν η φωτογραφική µηχανή έχει λάβει πληροφορίες τοποθεσίας
χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη λειτουργία GPS, οι πληροφορίες αυτές
καταγράφονται στις εικ|νες ή στις ταινίες.
Χρησιµοποιώντας το παρεχ|µενο λογισµικ| “PlayMemories Home”, µπορείτε
να εισάγετε εικ|νες 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 τον “Οδηγ| Βοήθειας
PlayMemories Home”.

Πλήκτρο MENU t

2 t [Ρυθµίσεις GPS] t [GPS On/Off] t [On]

Η ένδειξη αλλάζει ανάλογα µε την ισχύ του λαµβαν|µενου 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 ανοιχτ| χώρο.
Υπολογισµ|ς των πληροφοριών τοποθεσίας. Περιµένετε µέχρι να
µπορούν να εγγραφούν πληροφορίες τοποθεσίας.
Οι τρέχουσες πληροφορίες τοποθεσίας µπορούν να εγγραφούν.
Υπάρχει κάποιο πρ|βληµα µε τη λειτουργία GPS. Θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτ|ς λειτουργίας και στη συνέχεια θέστε
τη ξανά σε λειτουργία.

Για να λάβετε ένα σήµα GPS
• Ο σωστ|ς τριγωνισµ|ς δεν είναι δυνατ|ς σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά
σε ψηλά κτήρια. Χρησιµοποιείστε τη φωτογραφική µηχανή σας σε ανοιχτ|
χώρο και θέστε ξανά σε λειτουργία.
• Μπορεί να χρειαστούν απ| µερικές δεκάδες δευτερ|λεπτα έως µερικά
λεπτά για να ληφθούν πληροφορίες θέσης. Μπορείτε να µικρύνετε το χρ|νο
εύρεσης της θέσης χρησιµοποιώντας δεδοµένα υποβοήθησης GPS.
Σηµειώσεις
• Αµέσως µετά την ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής, µπορεί να χρειαστούν
απ| µερικές δεκάδες δευτερ|λεπτα 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 απ| τους δορυφ|ρους GPS.
• Κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης εν|ς αεροπλάνου, θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτ|ς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες που
ανακοινώνονται.
• Χρησιµοποιείστε το GPS σύµφωνα µε τους κανονισµούς της περιοχής ή της
περίστασης.
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Καταγραφή πληροφοριών θέσης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία GPS (µqνο SLT-A99V)
• Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία GPS, δείτε στη σελίδα 232.

∆εδοµένα υποβοήθησης GPS
Ο χρ|νος 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 παρεχ|µενο
λογισµικ| “PlayMemories Home”, τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS µπορούν να
ενηµερωθούν αυτ|µατα.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των δεδοµένων υποβοήθησης GPS
Πλήκτρο MENU t
2 t [Ρυθµίσεις GPS] t [Χρήση ∆εδοµένων
Υποβοήθησης GPS] (Use GPS Assist Data)
Σηµειώσεις
• Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο κατά την ενηµέρωση
των δεδοµένων.
• Αν η ισχύς των δεδοµένων υποβοήθησης έχει λήξει, ο χρ|νος 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 χρ|νος λήψης των πληροφοριών τοποθεσίας GPS δεν µπορεί να
µειωθεί.
• Η υπηρεσία δεδοµένων υποβοήθησης ενδέχεται να µη λειτουργεί για διάφορους
λ|γους.

Για να ενηµερώσετε τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS εισάγοντας µια
κάρτα µνήµης στον υπολογιστή
Ξεκινήστε το [GPS Support Tool] (Εργαλείο Υποστήριξης GPS) απ| την κύρια
οθ|νη του “PlayMemories Home”, επιλέξτε τον οδηγ| κάρτας µνήµης του
υπολογιστή σας και στη συνέχεια ενηµερώστε τα δεδοµένα υποβοήθησης
GPS. Τοποθετήστε την ενηµερωµένη κάρτα µνήµης στη φωτογραφική
µηχανή.

Αυτqµατη ∆ιqρθωση 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 |ταν απενεργοποιηθεί η φωτογραφική µηχανή.

Πλήκτρο MENU t 2 t [Ρυθµίσεις GPS] t [Αυτqµατη ∆ιqρθωση
Ώρας GPS] (GPS Auto Time Cor.) t [On]
Σηµειώσεις
• Η [Αυτ|µατη ∆ι|ρθωση Ώρας GPS] δεν λειτουργεί |ταν το [GPS On/Off] είναι στη
θέση [Off].
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Καταγραφή πληροφοριών θέσης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία GPS (µqνο SLT-A99V)
• Θα πρέπει να εκτελέσετε το [Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας] στη φωτογραφική µηχανή
πριν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία.
• Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές µερικών δευτερολέπτων.
• Ανάλογα µε την περιοχή, η λειτουργία µπορεί να µην εκτελεστεί σωστά.
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής

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

4 t [Μνήµη] (Memory)

3 Επιλέξτε τον αριθµq στον οποίο θέλετε να γίνει η καταχώριση
µε τα b/B στον πολλαπλq 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,
λειτουργία εστίασης, ISO, ισορροπία λευκού, αντιστάθµιση έκθεσης,
λειτουργία φωτοµέτρησης, DRO/Auto HDR, ∆ηµιουργικ| Στυλ, λειτουργία
φλας, αντιστάθµιση φλας, Ανίχνευση Προσώπων, Ευαισθησία Ανίχνευσης
Χαµ|γελου, παρακολούθηση αντικειµένου, Εφέ Εικ|νας, θέση της τοπικής
περιοχής AF και |λα τα στοιχεία του µενού Λήψης Φωτογραφιών
(σελίδα
37) και του µενού Λήψης Ταινιών
(σελίδα 39)

Για να ανακαλέσετε τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις
Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση 1/2/3 που θέλετε να
ανακαλέσετε.

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 αριθµ|.
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 οθ|νη
LCD για τη λήψη φωτογραφιών.
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Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε τις κύριες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής
στις προεπιλεγµένες τιµές τους.

Πλήκτρο MENU t
4 t [Αρχικοποίηση] (Initialize) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης t [OK]
: Στοιχεία που επανέρχονται στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
– : Στοιχεία που δεν επανέρχονται στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
Λειτουργίες λήψης
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Αντιστάθµιση έκθεσης
(106)

±0.0

Επαναφορά
Προεπιλογών

Επαναφορά
Λειτουργίας
Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

Λειτουργία οδήγησης (110) Λήψη µιας Φωτογραφίας
Λειτουργία φλας (115)

Φλας γεµίσµατος
(διαφέρει ανάλογα µε τη
λειτουργία έκθεσης)

Λειτουργία Εστίασης (91) AF µιας λήψης
Περιοχή AF (95)

Wide

Παρακολούθηση
Αντικειµένου (95)

xχι (Off) (διαφέρει
ανάλογα µε τη
[Λειτουργία Εστίασης])

Ανίχνευση Χαµ|γελου/
Προσώπων (141, 145)

Ναι (On) (Καταχωρηµένα
Πρ|σωπα)

Αυτ|µατο Καδράρισµα
Πορτρέτου (143)

xχι (Off)

ISO (124)

AUTO

Λ/γία φωτοµέτρησης (109) Πολλαπλών τµηµάτων
Αντιστάθµιση φλας (120)

±0.0

Ισορροπία λευκού (133)

AWB (Αυτ|µατη
ισορροπία λευκού)

Θερµοκρασία Χρώµατος/
Φίλτρο χρώµατος (134)

5500Κ, Φίλτρο χρώµατος 0

Προσωπική ισορροπία
λευκού (135)

5500Κ

DRO/Auto HDR (126)

D-Range Optimizer: Auto

∆ηµιουργικ| Στυλ (130)

1/Κανονικ| (Standard)
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Εφέ Εικ|νας (129)

xχι (Off)

Επιλογή Σκηνικού (71)

Πορτρέτο

Ταινία (153)

P

Αυτ|µατη Λειτουργία (69) Intelligent Auto
Tele-zoom Cont. Priority
AE (76)

Τ10

Μενού λήψης φωτογραφιών
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Μέγεθος Εικ|νας (137)

L:24Μ

Αναλογία ∆ιαστάσεων (139) 3:2
Ποι|τητα (139)

Υψηλή (Fine)

Παν|ραµα: Μέγεθος (137) Στάνταρ
Παν|ραµα: ∆ιεύθυνση
(75)

∆εξιά

Clear Image Zoom (149)

Ναι (On)

Ψηφιακ| Ζουµ (149)

xχι (Off)

Μείωση θορύβου έκθεσης Ναι (On)
µεγάλης διάρκειας (150)
Μείωση θορύβου
µεγάλου ISO (150)

Κανονική

Έλεγχος φλας (121)

Φλας ADI

Φωτισµ|ς AF (100)

Αυτ|µατο (Auto)

SteadyShot (60)

Ναι (On)

Ταχύτητα οδήγησης AF (38) Γρήγορη
Χρωµατικ|ς Χώρος (151) sRGB
Αθ|ρυβος
Επιλογέας (33)

Λειτουργία Εστίασης

Βήµα έκθεσης (38)

0.3 EV

Ρύθµιση Προτεραι|τητας (38) AF
AF µε το κλείστρο (38)

Ναι (On)

AEL µε το κλείστρο (38) Ναι (On)
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Επαναφορά
Προεπιλογών

Επαναφορά
Λειτουργίας
Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:19 ΜΜ Page 193

Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Μενού εγγραφής ταινιών
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Φορµά Αρχείου (155)

AVCHD

Ρύθµιση Εγγραφής
(155)

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

SteadyShot (60)

xχι (Off)

∆ιάρκεια Παρακολούθησης AF (153)

Μεσαία (Mid)

Αυτ|µατο Αργ|
Κλείστρο (154)

Ναι (On)

Αθ|ρυβος
Επιλογέας (33)

Στάθµη Εγγραφής
Ήχου

Εγγραφή Ήχου (159)

Ναι (On)

Μείωση Θορύβου
Ανέµου (159)

xχι (Off)

Εµφάνιση Στάθµης
Ήχου (157)

Ναι (On)

Συγχρονισµ|ς Εξ|δου
Ήχου (158)

Live

Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

Προσωπικq µενού
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Eye-Start AF (40)

xχι (Off)

Ρύθµιση FINDER/LCD
(179)

Αυτ|µατο

Μείωση κοκκινίσµατος
µατιών (40)

xχι (Off)

Απελευθέρωση χωρίς
φακ| (175)

Απενεργοποίηση

S. Auto Συνεχής Λήψη
(70)

Αυτ|µατο

S. Auto Εξαγωγή
Εικ|νας (70)

Αυτ|µατο

Γραµµές Πλέγµατος (175) xχι (Off)
Αυτ|µατη Ανασκ|πηση (175) 2 Sec
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Πλήκτρο DISP (Οθ|νη)
(87)

Πλήκτρο DISP
(Σκ|πευτρο) (87)

Για το σκ|πευτρο/
Χωρίς Εµφάνιση
Πληροφοριών/Στάθµη/
Ιστ|γραµµα
Χωρίς Εµφάνιση
Πληροφοριών/Στάθµη/
Ιστ|γραµµα

Πλήκτρο AF RANGE
(41, 98)

Έλεγχος Περιοχής AF

Υποβοήθηση Ελέγχου
Περιοχής AF (41)

Ναι (On)

Στάθµη Peaking (102)

xχι (Off)

Χρώµα Peaking (103)

Λευκ|

Οθ|νη Live View (89)

Ρύθµιση Εφέ ON

Λειτουργία του
πλήκτρου AEL (176)

AEL hold

Πλήκτρο ISO (176)

ISO

Πλήκτρο AF/MF (176)

AF/MF Control Hold

Προσαρµ|σιµο Πλήκτρο (177) FEL Lock toggle
Πλήκτρο
Προεπισκ|πησης (176)

Προεπισκ|πηση
∆ιαφράγµατος

Πλήκτρο Έξυπνου
Τηλεφακού (103, 147)

Έξυπνος Τηλεφακ|ς

Πλήκτρο ∆ιατήρησης
Εστίασης (42)

Focus Hold

Πλήκτρο MOVIE (42)

Πάντοτε

Ρύθµιση Επιλογέα
Ελέγχου (42)

SS

F/no.

Dial exp.comp (107)

xχι (Off)

Exp.comp.set (43)

Περιβάλλον & φλας

Σειρά Bracket (43)

0

Lens Comp.: Shading
(181)

Αυτ|µατο

Lens Comp.: Chro.
Aber. (181)

Αυτ|µατο

Lens Comp.: Distortion
(181)

xχι (Off)

Πρ|σθιο ΚλείστροΚουρτίνα (177)

Ναι (On)
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Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Προτεραι|τητα Παρακο λούθησης Προσώπων (97)

Ναι (On)

Μενού αναπαραγωγής
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Επιλογή Φωτογραφίας/
Ταινίας (160)

Προβολή Φακέλων
(Φωτογραφίες)

Παρουσίαση (Slideshow)
- Επανάληψη (163)

xχι (Off)

Παρουσίαση (Slideshow)
-Ενδιάµεσο διάστηµα (163)

3 δευτερ|λεπτα

Παρουσίαση (Slideshow)
- Τύπος Εικ|νας (163)

xλες

Ευρετήριο Εικ|νων (161)

4 Εικ|νες

Καθορισµ|ς Εκτύπωσης
- Αποτύπωση
ηµεροµηνίας (168)

xχι (Off)

Επιλογή Μέσου
Αναπαραγωγής (160)

Θυρίδα 1

Ρύθµιση Έντασης Ήχου (44)

4

Οθ|νη Αναπαραγωγής
(164)

Αυτ|µατη Περιστροφή

Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Επιλογή Μέσου
Εγγραφής (52)

Θυρίδα 1

Λειτουργία Εγγραφής
(182)

Κανονική

Αριθµ|ς Αρχείου (183)

Σειρά

xνοµα Φακέλου (183)

Κανονική Μορφή

Μενού ρύθµισης ρολογιού
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/
Ώρας (58)

–

Ρύθµιση Περιοχής (58)

–
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής
Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Μενού ρυθµίσεων
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Μενού Έναρξης (45)

Κύριο Μενού

Επιβεβαίωση
διαγραφής (45)

Πρώτα “Ακύρωση”
(Cancel)

Οδηγ|ς Επιλογέα
Θέσης Λειτουργίας (45)

xχι (Off)

Φωτειν|τητα LCD (177)

Αυτ|µατο (Auto)

Φωτειν|τητα
Σκοπεύτρου (178)

Αυτ|µατο (Auto)

Θερµοκρασία Χρώµατος Σκοπεύτρου (45)

0

Ρυθµίσεις GPS – GPS
On/Off (187) (µ|νο
SLTA99V)

xχι (Off)

Ρυθµίσεις GPS – GPS
Αυτ|µατη ∆ι|ρθωση
Ώρας (188) (µ|νο SLTA99V)

–

Εξοικον|µηση
ενέργειας (178)

Κανονική

Χρ|νος Έναρξης
Εξοικον|µησης
Ενέργειας (179)

1 Λεπτ|

Ανάλυση HDMI (46)

Αυτ|µατο (Auto)

CTRL FOR HDMI (46)

Ναι (On)

Εµφάνιση Πληροφοριών HDMI (173)

Ναι (On)

Ρυθµίσεις
Αναφ|ρτωσης (185)

Ναι (On)

Σύνδεση USB (204)

Αυτ|µατο (Auto)

Ρύθµιση USB LUN (204)

Multi

Ηχητικά σήµατα (46)

Ναι (On)

Σύλληψη Μεγέθους
APS-C (179)

Αυτ|µατο (Auto)
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Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων
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Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
Ρύθµιση Ακριβείας
Αυτ|µατης Εστίασης –
Ρύθµιση AF (101)

xχι (Off)*

Λειτουργία Επίδειξης (47) xχι (Off)

Άλλα
Στοιχεία

Επαναφορά σε

Εµφάνιση πληροφοριών
εγγραφής (Οθ|νη LCD)
(87)

Για το σκ|πευτρο

Εµφάνιση πληροφοριών
εγγραφής (Σκ|πευτρο)
(87)

Στάθµη

Οθ|νη Αναπαραγωγής
(165)

Οθ|νη εµφάνισης µιας
εικ|νας (µε πληροφορίες εγγραφής)

Επαναφορά
Επαναφορά
Λειτουργίας
Προεπιλογών Εγγραφής

Επαναφορά
Προσωπικών
Ρυθµίσεων

* Ακ|µα και αν αρχικοποιήσετε τη ρύθµιση, οι ρυθµισµένες τιµές δεν αρχικοποιούνται.
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Ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής

Έλεγχος της έκδοσης του λογισµικού
Εµφανίζει την έκδοση της φωτογραφικής µηχανής σας. Επιβεβαιώστε την
έκδοση |ταν κυκλοφορήσει µια ενηµέρωση του υλικολογισµικού (firmware).
Αν τοποθετήσετε ένα φακ| συµβατ| µε τη λειτουργία έκδοσης του φακού,
εµφανίζεται η έκδοση του φακού.

Πλήκτρο MENU t

4 t [Έκδοση] (Version)

Σηµείωση
• Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µ|νο |ταν η στάθµη της µπαταρίας είναι
(αποµένουν 3 ενδείξεις) ή περισσ|τερες. Συστήνουµε να χρησιµοποιείτε µια επαρκώς
φορτισµένη µπαταρία, ή το Μετασχηµατιστή ACPW10AM (πωλείται χωριστά).
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Προβολή εικqνων σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού
Οι παρακάτω εφαρµογές περιέχονται στο CD-ROM (παρέχεται) για να σας
βοηθήσουν στην πιο ευέλικτη διαχείριση των εικ|νων που λαµβάνονται µε τη
φωτογραφική µηχανή σας.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
• “Remote Camera Control”
Για λεπτοµερείς σηµειώσεις σχετικά µε την εγκατάσταση, δείτε επίσης στις
σελίδες 202, 203.

Χρήση του “Image Data Converter”
Με το “Image Data Converter” µπορείτε να κάνετε πράγµατα |πως τα
παρακάτω:
• Να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε εικ|νες που έχουν εγγραφεί µε το
φορµά RAW κάνοντας διάφορες διορθώσεις, |πως τονική καµπύλη και
καθαρ|τητα.
• Να προσαρµ|σετε τις εικ|νες ως προς την ισορροπία του λευκού, την
έκθεση, το δηµιουργικ| στυλ, κλπ.
• Να αποθηκεύσετε τις εικ|νες που εµφανίζονται και που επεξεργάζεστε σε
έναν υπολογιστή.
Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικ|νες στο φορµά RAW, είτε να τις
αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείου γενικής χρήσης.
• Να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικ|νες RAW/JPEG που έχουν εγγραφεί µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Να αξιολογήσετε τις εικ|νες σε µια κλίµακα απ| το 1 ως το 5.
• Να θέσετε έγχρωµες ετικέτες.
Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Converter”, ανατρέξτε στη Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [xλα τα Προγράµµατα] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (µ|νο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/

Χρήση του “PlayMemories Home”
Με το “PlayMemories Home” µπορείτε:
• Να εισάγετε εικ|νες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική µηχανή και να
τις εµφανίσετε στην οθ|νη του υπολογιστή σας.
• Να οργανώσετε τις εικ|νες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολ|γιο µε βάση την
ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Να ρετουσάρετε (∆ι|ρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.), να εκτυπώσετε
και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail και να αλλάξετε την ηµεροµηνία
λήψης.
• Να επεξεργαστείτε εικ|νες σε έναν υπολογιστή µε λειτουργίες |πως
καδράρισµα, αλλαγή µεγέθους.
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Προβολή εικqνων σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού

• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray ή δίσκους DVD απ| ταινίες που είναι σε
φορµά AVCHD και έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή. (Χρειάζεται σύνδεση
στο διαδίκτυο |ταν δηµιουργείται ένας δίσκος Blu-ray/DVD για πρώτη φορά.)
Σηµειώσεις
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατ| µε υπολογιστές Mac. Για αναπαραγωγή
εικ|νων σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη εφαρµογή λογισµικού
που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής]
(Record Settings) µετατρέπονται απ| το “PlayMemories Home” για να δηµιουργηθεί
ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικ|
διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποι|τητα
εικ|νας. Αν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποι|τητα εικ|νας, θα πρέπει να
αποθηκεύσετε τις ταινίες σας σε ένα δίσκο Blu-ray.

Για να χρησιµοποιήσετε το “PlayMemories Home”, ανατρέξτε στο
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια “PlayMemories Home”).
Κάντε διπλ| κλικ στη συντ|µευση
(PlayMemories Home Help Guide) στην
επιφάνεια εργασίας, ή κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [xλα τα Προγράµµατα] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “PlayMemories Home” (µ|νο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Χρήση του “Remote Camera Control”
Συνδέστε την κάµερα στον υπολογιστή σας. Με το “Remote Camera Control”
µπορείτε:
• Να ρυθµίσετε την κάµερα ή να πραγµατοποιήσετε λήψη µιας εικ|νας απ|
τον υπολογιστή.
• Να καταγράψετε µια εικ|να απ' ευθείας στον υπολογιστή.
• Να πραγµατοποιήσετε Λήψη Κατά ∆ιαστήµατα.
Ρυθµίστε τα παρακάτω πριν τη χρήση: Πλήκτρο MENU t
3 t [Σύνδεση
USB] (USB Connection) t [Αποµακρυσµένο PC] (PC Remote)
Για να χρησιµοποιήσετε το “Remote Camera Control”, ανατρέξτε στη Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [xλα τα Προγράµµατα] t [Remote Camera
Control] t [Help] t [Remote Camera Control Ver.3].
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Χρήση του λογισµικού
Σηµείωση
• Στη Λήψη Κατά ∆ιαστήµατα (Interval Timer Shooting), η λειτουργία οδήγησης
ρυθµίζεται σε [Λήψη µιας Φωτογραφίας] (Single Shooting). Αν δεν επιτυγχάνεται η
εστίαση, το κλείστρο δεν απελευθερώνεται (εκτ|ς απ| την περίπτωση που έχει
επιλεγεί η χειροκίνητη εστίαση, ή το [Ρύθµιση προτεραι|τητας] στο µενού Λήψης
Φωτογραφιών
έχει ρυθµιστεί στο [Απελευθέρωση] (Release)).

Προτεινqµενο περιβάλλον υπολογιστή (Windows)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή |ταν χρησιµοποιείτε το
παρεχ|µενο λογισµικ| και εισάγετε εικ|νες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικq Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)

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

“PlayMemories Home”

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 (AVC HD (FX/FH)),
Intel Core 2 Duo 2.40 GHz ή ταχύτερος (AVC HD (PS)))
Μνήµη: Windows XP 512 ΜΒ ή µεγαλύτερη (Συστήνεται 1
GB ή µεγαλύτερη), Windows Vista/Windows 7: 1 GB ή
µεγαλύτερη
Σκληρqς ∆ίσκος: Απαιτούµενος χώρος δίσκου για
εγκατάσταση – περίπου 500 MB
Οθqνη: Ανάλυση οθ|νης – 1024 × 768 κουκκίδες ή
µεγαλύτερη

“Image Data Converter
Ver. 4”/“Remote Camera
Control Ver.3”

CPU/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος /1 GB ή µεγαλύτερη
Οθqνη: 1024 × 768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη

* ∆εν υποστηρίζονται οι εκδ|σεις 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.

Προτεινqµενο περιβάλλον υπολογιστή (Mac)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή |ταν χρησιµοποιείτε το
παρεχ|µενο λογισµικ| και εισάγετε εικ|νες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικq Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)

Σύνδεση USB: Mac OS X v10.3 – 10.8
“Image Data Converter Ver. 4”/“Remote Camera Control
Ver.3”: Mac OS X v10.5-10.8

“Image Data Converter
SR Ver. 4”/“Remote
Camera Control Ver.3”

Επεξεργαστής: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ή
ταχύτερος
Μνήµη: συστήνεται 1 GB ή περισσ|τερη.
Ανάλυση Οθqνης: 1024 x 768 κουκκίδες ή περισσ|τερες
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Προβολή εικqνων σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού
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 συγχρ|νως δύο ή περισσ|τερες συσκευές USB σε έναν προσωπικ|
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 συµβατ|ς µε το USB Υψηλής Ταχύτητας
(συµβατ|ς µε USB 2.0) επιτρέπει προηγµένη µεταφορά δεδοµένων (µεταφορά υψηλής
ταχύτητας), δι|τι 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 απ| την κατάσταση αναµονής ή
αδρανοποίησης.

Εγκατάσταση του λογισµικού (Windows)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος.

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

2 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
Βεβαιωθείτε |τι είναι τσεκαρισµένα τ|σο το “Image Data Converter” |σο
και το “PlayMemories Home” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθ|νη.
• Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθ|νη (σελίδα 205).
• xταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανεκκίνησης, επανεκκινήστε
τον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθ|νη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectΧ ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.
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Χρήση του λογισµικού

3 Αφαιρέστε το CD-ROM µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
Θα εγκατασταθεί το ακ|λουθο λογισµικ| και θα εµφανιστούν συντοµεύσεις
στην επιφάνεια εργασίας.
“Image Data Converter”
“Remote Camera Control”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια PlayMemories Home)
Σηµείωση
• Αν το “PMB” (Picture Motion Browser) που παρεχ|ταν µε φωτογραφικές µηχανές που
αγοράστηκαν πριν το 2011 έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή, το “PMB”
αντικαθίσταται απ| το “PlayMemories Home” και ενδέχεται να µην µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε κάποιες απ| τις λειτουργίες του “PMB”.

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

1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Mac και εισάγετε το
παρεχqµενο CD-ROM στον οδηγq CD-ROM.

2 Κάντε διπλq κλικ στο εικονίδιο CD-ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDC_INST.pkg] και το αρχείο
[RCC_INST.pkg] απq το φάκελο [MAC] στο εικονίδιο του
σκληρού δίσκου.

4 Κάντε διπλq κλικ στο αρχείο [IDC_INST.pkg] και στο αρχείο
[RCC_INST.pkg] στον φάκελο “αντιγραφή προς”.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθ|νη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
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Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον
υπολογιστή
Προετοιµασία της σύνδεσης USB
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για µια σύνδεση USB |ταν η
φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή ή µια συσκευή
USB µε ένα καλώδιο USB.

Πλήκτρο MENU t 3 t [Σύνδεση USB] (USB Connection) t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Αυτqµατη (Auto)

Εγκαθιδρύει µια σύνδεση Μαζικής Αποθήκευσης ή MTP
αυτ|µατα, 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.

Μαζική Αποθήκευση

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

MTP

Εγκαθιδρύει µια σύνδεση MTP µεταξύ της φωτογραφικής
µηχανής, εν|ς 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 οδηγ|ς Αυτ|µατης Αναπαραγωγής και οι
φωτογραφίες στο φάκελο εγγραφής της φωτογραφικής
µηχανής εισάγονται στον υπολογιστή.

PC Remote

Ελέγχει τη φωτογραφική µηχανή απ| τον υπολογιστή
χρησιµοποιώντας το “Remote Camera Control” που περιέχεται
στο CD-ROM (παρέχεται), προσφέροντας λειτουργίες |πως
λήψη και αποθήκευση εικ|νων στον υπολογιστή.

Σηµειώσεις
• xταν αυτ| το στοιχείο είναι ρυθµισµένο σε [Auto], µπορεί να χρειαστεί κάποιος
χρ|νος για να εγκαθιδρυθεί η σύνδεση.
• Αν η Κατάσταση Συσκευής* δεν εµφανίζεται στα Windows 7, ρυθµίστε αυτ| το
στοιχείο στη θέση [Auto].
* Η Κατάσταση Συσκευής είναι µια οθ|νη µενού που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση
συνδεδεµένων συσκευών, |πως µια φωτογραφική µηχανή (Λειτουργία των Windows 7).

Καθορισµqς του LUN (Αριθµqς Λογικής Μονάδας) (USB LUN
Setting)
Στην επικοινωνία USB µε τον υπολογιστή, µπορείτε να επιλέξετε την
διαθέσιµη θυρίδα µεταξύ αµφ|τερων των θυρίδων, ή της θυρίδας 1.
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Πλήκτρο MENU t 3 t [USB LUN Setting] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Multi

Εµφανίζει τις εικ|νες απ| τη θυρίδα κάρτας µνήµης 1 και απ| τη
θυρίδα κάρτας µνήµης 2 στην οθ|νη του υπολογιστή.

Single

Εµφανίζει µ|νο τις εικ|νες απ| τη θυρίδα κάρτας µνήµης 1 στην
οθ|νη του υπολογιστή.

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).

2 Θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή και τον
υπολογιστή.

3 Βεβαιωθείτε qτι το [Σύνδεση USB] στο

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

4 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στον υπολογιστή σας.
• xταν εγκαθιδρυθεί µια σύνδεση USB για
πρώτη φορά, ο υπολογιστής σας εκτελεί
αυτ|µατα ένα πρ|γραµµα αναγνώρισης
της φωτογραφικής µηχανής. Περιµένετε
λίγο.

1 Προς µια θύρα USB
του υπολογιστή

Καλώδιο USB
(παρέχεται)

2 Προς τον ακροδέκτη USB

Εισαγωγή εικqνων στον υπολογιστή (Windows)
Το “PlayMemories Home” σας επιτρέπει να εισάγετε εύκολα εικ|νες.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες του “PlayMemories Home”, δείτε
τον “Οδηγ| Βοήθειας του PlayMemories Home”.
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Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον υπολογιστή

Εισαγωγή εικqνων στον υπολογιστή χωρίς τη χρήση του
“PlayMemories Home”
xταν εµφανιστεί ο οδηγ|ς Αυτ|µατης 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 εικ|νων στον
υπολογιστή.

mνοµα αρχείου
Φάκελος

Τύπος αρχείου

mνοµα 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 × 1080 12Μ)

MAH0ssss.MP4

Αρχείο MP4 (VGA 3Μ)

MAQ0ssss.MP4

Φάκελος MP_ROOT

• Το ssss (αριθµ|ς αρχείου) αντιπροσωπεύει έναν αριθµ| µεταξύ 0001 και
9999.
• xταν το [Ποι|τητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW & JPEG], το αριθµητικ| τµήµα
του ον|µατος εν|ς αρχείου RAW και του αντίστοιχου αρχείου JPEG είναι
ίδιο.
Σηµειώσεις
• Για χειρισµούς |πως εισαγωγή ταινιών AVCHD στον υπολογιστή, χρησιµοποιείστε το
“PlayMemories Home”.
• Χρησιµοποιείστε το “PlayMemories Home” για να εισάγετε ταινίες µε πληροφορίες
θέσης GPS σε έναν υπολογιστή (µ|νο SLT-A99V).
• xταν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή, αν χειριστείτε
ταινίες σε φορµά AVCHD ή φακέλους απ| τον συνδεδεµένο υπολογιστή, οι εικ|νες
µπορεί να καταστραφούν ή να µην µπορούν να αναπαραχθούν. Μη διαγράφετε ή
αντιγράφετε ταινίες σε φορµά AVCHD που περιέχονται στην κάρτα µνήµης απ| τον
υπολογιστή. Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών µέσω του
υπολογιστή.

Εισαγωγή εικqνων στον υπολογιστή (Mac)

1 Συνδέστε πρώτα τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή
Macintosh. Κάντε διπλq κλικ στο νέο εικονίδιο που
εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας t στο φάκελο που
είναι αποθηκευµένες οι εικqνες που θέλετε να εισάγετε.
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2 Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία εικqνας στο εικονίδιο
του σκληρού δίσκου.
Τα αρχεία εικ|νας αντιγράφονται στο σκληρ| δίσκο.

3 Κάντε διπλq κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου t στο
επιθυµητq αρχείο εικqνας στο φάκελο που περιέχει τις
αντιγραµµένες εικqνες.
Η εικ|να εµφανίζεται.

Λογισµικq για υπολογιστές Mac
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε άλλο διαθέσιµο λογισµικ| για υπολογιστές Mac,
επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακ| τ|πο:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Αποσύνδεση της φωτογραφικής µηχανής απq τον υπολογιστή
Εκτελέστε τα βήµατα 1 ως 2 παρακάτω πριν:
• Αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
• Αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης.
• Θέσετε τη φωτογραφική µηχανή εκτ|ς λειτουργίας.

1 Κάντε διπλq κλικ στο εικονίδιο

Windows Vista

αποσύνδεσης στη γραµµή ειδοποιήσεων.
• Στα Windows 7, κάντε κλικ στο
στη συνέχεια κάντε κλικ στο
.

και
Εικονίδιο αποσύνδεσης

2 Κάντε κλικ στο

(Ασφαλής αφαίρεση Συσκευής Μαζικής
Αποθήκευσης USB) (Safely remove USB Mass Storage
Device).

Σηµειώσεις
• Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο της κάρτας µνήµης ή το εικονίδιο οδηγού
δίσκων στο εικονίδιο “Trash” |ταν χρησιµοποιείτε έναν υπολογιστή Mac και η
φωτογραφική µηχανή αποσυνδέεται απ| τον υπολογιστή.
• Στα Windows 7, το εικονίδιο αποσύνδεσης ενδέχεται να µην εµφανίζεται. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε την αποσύνδεση χωρίς να ακολουθήσετε
την πιο πάνω διαδικασία.
• Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB |ταν είναι φωτισµένη η λυχνία προσπέλασης.
Ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή των δεδοµένων.
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∆ηµιουργία ενqς δίσκου µε ταινίες
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε ταινίες σε φορµά AVCHD που έχουν
εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή.

Επιλογή της µεθqδου για τη δηµιουργία ενqς δίσκου µε ταινίες
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο απ| ταινίες AVCHD που έχουν
εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
Ανάλογα µε τον τύπο του δίσκου, οι δίσκοι που µπορείτε να αναπαράγετε
ενδέχεται να διαφέρουν. Επιλέξτε τη µέθοδο που είναι κατάλληλη για τη
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων σας.
Υπάρχουν δύο τρ|ποι για να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε ταινίες. Να
χρησιµοποιήσετε το “PlayMemories Home” στον υπολογιστή σας, ή να
δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε µια συσκευή που δεν είναι υπολογιστής, |πως
µια συσκευή εγγραφής.
∆ιαθέσιµη ρύθµιση εγγραφής
Τύπος δίσκου/χρήση

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

Για διατήρηση της
ποι|τητας εικ|νας υψηλής
ευκρίνειας (HD)
Συσκευές αναπαραγωγής
φορµά AVCHD
(Sony Blu-ray disc player,
PlayStation® 3 κτλ.)
Για διατήρηση της
ποι|τητας εικ|νας υψηλής
ευκρίνειας (HD)
(εγγραφή δίσκου AVCHD)
Κοινές συσκευές αναπαραγωγής
DVD
(DVD player, υπολογιστής που
µπορεί να αναπαράγει DVD, κτλ.)
Για ποι|τητα εικ|νας
κανονικής ευκρίνειας (STD).

* Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε τη ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στη [Ρύθµιση Εγγραφής] (Record
Setting) µετατρέπονται απ| το “PlayMemories Home” ώστε να δηµιουργηθεί ένας
δίσκος AVCHD. Αυτή η µετατροπή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικ| διάστηµα.
Επίσης, δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποι|τητα εικ|νας. Αν
θέλετε να διατηρήσετε την αρχική ποι|τητα εικ|νας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις
εικ|νες σας σε ένα δίσκο Blu-ray (σελίδα 210).
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Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να δηµιουργήσετε δίσκους ταινιών που έχουν εγγραφεί µε το [Επιλογή
PAL/NTSC] ρυθµισµένο σε [NTSC] χρησιµοποιώντας το “PlayMemories Home”.
∆ηµιουργήστε τους δίσκους µε µια άλλη συσκευή που δεν είναι υπολογιστής (σελίδα
211). (Μ|νο για τα µοντέλα που είναι συµβατά µε 1080i 50i)

∆ηµιουργία ενqς δίσκου µε ποιqτητα εικqνας υψηλής
ευκρίνειας (HD) (Εγγραφή δίσκου AVCHD)
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο ποι|τητας εικ|νας υψηλής ευκρίνειας
(HD) σε φορµά AVCHD απ| ταινίες AVCHD που έχουν εισαχθεί σε έναν
υπολογιστή χρησιµοποιώντας το παρεχ|µενο λογισµικ| “PlayMemories
Home”.

1 Ξεκινήστε το [PlayMemories Home] και κάντε κλικ στο
(∆ηµιουργία ∆ίσκων).

2 Επιλέξτε το [AVCHD (HD)] απq την αναδιπλούµενη λίστα που
χρησιµοποιείται για την επιλογή ενqς δίσκου.

3 Επιλέξτε τις ταινίες AVCHD που θέλετε να εγγράψετε.
4 Κάντε κλικ στο [Προσθήκη] (Add).
• Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ταινίες χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
µεταφοράς και απ|θεσης (drag and drop).

5 ∆ηµιουργήστε το δίσκο ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθqνη.
Σηµειώσεις
• Εγκαταστήστε πρώτα το “PlayMemories Home”.
• Σε ένα δίσκο µε φορµά AVCHD δεν µπορούν να εγγραφούν φωτογραφίες ή αρχεία
ταινίας MP4.
• Ενδέχεται να χρειαστεί µεγάλο χρονικ| διάστηµα για τη δηµιουργία εν|ς δίσκου.

Αναπαραγωγή ενqς δίσκου σε φορµά AVCHD σε έναν υπολογιστή
Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους σε φορµά AVCHD χρησιµοποιώντας το
“PlayMemories Home”. Επιλέξτε τον οδηγ| DVD που περιέχει το δίσκο και
κάντε κλικ στο [Player for AVCHD] του “PlayMemories Home”.
Για λεπτοµέρειες, δείτε τον “Οδηγ| Βοήθειας του PlayMemories Home”.
Σηµείωση
• Οι ταινίες ενδέχεται να µην αναπαράγονται οµαλά, ανάλογα µε το περιβάλλον του
υπολογιστή.
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∆ηµιουργία ενqς δίσκου µε ταινίες

∆ηµιουργία ενqς δίσκου Blu-ray
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο Blu-ray µε ταινίες AVCHD 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 περιεχ|µενο σε κανένα απ| τα δύο είδη δίσκων απ| τη στιγµή
που θα δηµιουργηθεί ο δίσκος.
Για να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray µε το “PlayMemories Home”, θα πρέπει
να εγκαταστήσετε πρ|σθετο λογισµικ|. Για λεπτοµέρειες, αποκτήστε
πρ|σβαση στον παρακάτω δικτυακ| τ|πο: http://support.d-imaging.sony.co.jp/
BDUW/
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ∆ιαδίκτυο κατά την εγκατάσταση του
λογισµικού.
Για λεπτοµέρειες δείτε τον “Οδηγ| Βοήθειας του PlayMemories Home”.
Σηµείωση
• xταν αντιγράφονται ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] σε ένα δίσκο Blu-ray χρησιµοποιώντας το “PlayMemories Home”, αυτές οι
ταινίες µπορούν να αναπαραχθούν µ|νο σε συσκευές που είναι συµβατές µε το
φορµά AVCHD Ver 2.0.

∆ηµιουργία ενqς δίσκου µε ποιqτητα εικqνας κανονικής
ευκρίνειας (STD)

1 Ξεκινήστε το [PlayMemories Home] και κάντε κλικ στο
(∆ηµιουργία ∆ίσκων).

2 Επιλέξτε το [DVD-Video (STD)] απq την αναδιπλούµενη λίστα
που χρησιµοποιείται για την επιλογή ενqς δίσκου.

3 Επιλέξτε τις ταινίες AVCHD που θέλετε να εγγράψετε.
4 Κάντε κλικ στο [Προσθήκη] (Add).
• Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ταινίες µε µεταφορά και απ|θεση (drag
and drop).

5 ∆ηµιουργήστε το δίσκο ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθqνη.
Σηµειώσεις
• Εγκαταστήστε πρώτα το “PlayMemories Home”.
• ∆εν µπορούν να εγγραφούν αρχεία ταινίας MP4 σε ένα δίσκο.
• Ενδέχεται να χρειαστεί µεγαλύτερο χρονικ| διάστηµα για τη δηµιουργία εν|ς δίσκου
επειδή οι ταινίες AVCHD View µετατρέπονται σε ταινίες ποι|τητας εικ|νας κανονικής
ευκρίνειας (STD).
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∆ηµιουργία ενqς δίσκου µε ταινίες
• xταν δηµιουργείτε ένα δίσκο DVD-Video (STD) για πρώτη φορά, χρειάζεται σύνδεση
στο ∆ιαδίκτυο.

∆ίσκοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε το “PlayMemories
Home”
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δίσκους 12 cm των παρακάτω τύπων µε το
“PlayMemories Home”. Για τους δίσκους Blu-ray, δείτε στη σελίδα 210.
Τύπος δίσκου

Χαρακτηριστικά

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

Μη επανεγγράψιµος

DVD-RW/DVD+RW

Επανεγγράψιµος

• Φροντίστε το PlayStation3® σας να διαθέτει πάντα την τελευταία έκδοση
λογισµικού συστήµατος για το PlayStation3®.
• Το PlayStation3® ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο σε µερικές
χώρες/περιοχές.

∆ηµιουργία ενqς δίσκου µε µια συσκευή που δεν είναι
υπολογιστής
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε µια συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc, κλπ.
Ο τύπος του δίσκου που µπορείτε να δηµιουργήσετε εξαρτάται απ| τη
συσκευή που θα χρησιµοποιηθεί.
Τύπος δίσκου

Συσκευή
Συσκευή εγγραφής Blu-ray
Disc: Για να δηµιουργήσετε
ένα δίσκο Blu-ray Disc ή
DVD µε κανονική ποι|τητα
εικ|νας (STD)

Συσκευή εγγραφής HDD,
κλπ.: Για να δηµιουργήσετε
ένα DVD µε ποι|τητα
εικ|νας κανονικής
ευκρίνειας (STD)

Ποι|τητα
εικ|νας υψηλής
ευκρίνειας (HD)

Ποι|τητα
εικ|νας
κανονικής
ευκρίνειας (STD)

Ποι|τητα εικ|νας κανονικής
ευκρίνειας (STD)

Σηµειώσεις
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία εν|ς δίσκου, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε τη συσκευή που θα χρησιµοποιήσετε.
• Για να αντιγράψετε ταινίες που έχουν εγγραφεί µε τη ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] σε ένα δίσκο Blu-ray, χρειάζεται µια συσκευή συµβατή µε το AVCHD Ver 2.0.
Για να αναπαράγετε τον δίσκο Blu-ray που δηµιουργήθηκε, χρειάζεται µια συσκευή
συµβατή µε το φορµά AVCHD Ver 2.0.
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Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρ|βληµα µε τη φωτογραφική µηχανή σας,
δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις.
1 Ελέγξτε τις αναφορές στις σελίδες 212 έως 220.
2 Αφαιρέστε τη µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά µετά απ| περίπου ένα
λεπτ| και θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
3 Πραγµατοποιήστε επαναφορά των ρυθµίσεων (σελίδα 191).
4 Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικ| 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 µοχλ| κλειδώµατος (σελίδα 51).
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µ|νο µια µπαταρία NP-FM500H.
Βεβαιωθείτε |τι 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 εκτqς λειτουργίας. ∆εν µπορείτε να θέσετε
σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
• Χρησιµοποιήσατε τη φωτογραφική µηχανή σε εξαιρετικά θερµ| ή ψυχρ|
µέρος (σελίδα 227).
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία
(σελίδα 49).
• Η µπαταρία έχει εξαντλήσει το |ριο ζωής της (σελίδα 237).
Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια καινούργια.
• Τοποθετήστε σωστά την µπαταρία (σελίδα 51).

Η φωτογραφική µηχανή τίθεται ξαφνικά εκτqς λειτουργίας.
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή για κάποιο χρονικ|
διάστηµα ενώ αυτή είναι σε λειτουργία, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε
λειτουργία εξοικον|µησης ενέργειας και σχεδ|ν κλείνει. Για να
ακυρώσετε τη λειτουργία εξοικον|µησης ενέργειας, χειριστείτε τη
φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
(σελίδα 178).
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Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φqρτισης της
µπαταρίας.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µ|νο µια µπαταρία NP-FM500H.
Βεβαιωθείτε |τι η µπαταρία είναι NP-FM500H.
• Αν φορτίσετε µια µπαταρία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο
χρονικ| διάστηµα, η λυχνία CHARGE ενδέχεται να αναβοσβήνει.
• Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει µε δύο τρ|πους, γρήγορα (περίπου ανά
0,15 δευτερ|λεπτα) και αργά (περίπου ανά 1,5 δευτερ|λεπτο). Αν
αναβοσβήνει γρήγορα, αφαιρέστε τη µπαταρία και τοποθετήστε την ξανά
σταθερά. Αν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει ξανά, ενδέχεται να υπάρχει
κάποιο πρ|βληµα µε τη µπαταρία. Το αργ| αναβ|σβηµα υποδεικνύει |τι η
φ|ρτιση διακ|πηκε δι|τι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι εκτ|ς
των κατάλληλων ορίων για φ|ρτιση της µπαταρίας. Η φ|ρτιση θα
συνεχιστεί και η λυχνία CHARGE θα φωτιστεί |ταν η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος θα επανέλθει στα κατάλληλα |ρια.
Φορτίστε τη µπαταρία σε κατάλληλη θερµοκρασία περιβάλλοντος, µεταξύ
10 και 30°C.

Λήψη Φωτογραφιών
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην οθqνη LCD στη λειτουργία σκοπεύτρου
qταν η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία.
• Αν δε χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή για ένα δεδοµένο χρονικ|
διάστηµα, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε λειτουργία εξοικον|µησης
ενέργειας και σχεδ|ν κλείνει. Για να ακυρώσετε την εξοικον|µηση
ενέργειας, χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε το
κλείστρο µέχρι τη µέση (σελίδα 178).

Η εικqνα στο σκqπευτρο δεν είναι καθαρή.
• Πραγµατοποιήστε την κατάλληλη ρύθµιση της κλίµακας διοπτρίας
χρησιµοποιώντας τον ρυθµιστή της διοπτρίας (σελίδα 17).

∆εν εµφανίζεται εικqνα στο σκqπευτρο.
• Το [FINDER/LCD Setting] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Manual]. Πιέστε το
πλήκτρο FINDER/LCD (σελίδα 179).
• Πλησιάστε λίγο περισσ|τερο το µάτι σας στο σκ|πευτρο.

Το κλείστρο δεν απελευθερώνεται.
• Χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης µε διακ|πτη προστασίας εγγραφής και
ο διακ|πτης είναι στη θέση LOCK. Τοποθετήστε το διακ|πτη στη θέση
που επιτρέπει την εγγραφή.
• Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στην κάρτα µνήµης.
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• Στη λειτουργία αυτ|µατης εστίασης, το κλείστρο δεν µπορεί να
απελευθερωθεί |ταν το θέµα δεν είναι εστιασµένο.
• Ο φακ|ς δεν έχει προσαρµοστεί σωστά. Προσαρµ|στε σωστά το φακ|
(σελίδα 55).
• xταν η φωτογραφική µηχανή είναι προσαρτηµένη σε µια άλλη συσκευή,
|πως ένα αστρονοµικ| τηλεσκ|πιο, κλπ., ρυθµίστε το [Release w/o Lens]
σε [Enable] (σελίδα 175).
• Προσπαθείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη εν|ς θέµατος που ενδέχεται να
απαιτεί ειδική εστίαση (σελίδα 93). Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδες 94, 101).

Η εγγραφή διαρκεί για µεγάλο χρονικq διάστηµα.
• Είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία µείωσης θορύβου (σελίδα 150). ∆εν
πρ|κειται για βλάβη.
• Πραγµατοποιείτε λήψη στη λειτουργία RAW (σελίδα 139). Επειδή τα
αρχεία δεδοµένων RAW είναι µεγάλα, η λήψη µε τη λειτουργία RAW
µπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικ| διάστηµα.
• Η λειτουργία Auto HDR επεξεργάζεται την εικ|να (σελίδα 127).

Έχει τραβηχτεί η ίδια εικqνα πολλές φορές.
• Η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη σε [Continuous Shooting] ή
[Bracket: Cont.]. Ρυθµίστε τη σε [Single Shooting] (σελίδα 110).
• Η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Tele-zoom Continuous Priority
AE (σελίδα 76).
• Η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Superior Auto και το [S. Auto
Image Extract.] είναι ρυθµισµένο σε [Off] (σελίδα 70).

Η εικqνα δεν είναι εστιασµένη.
• Το θέµα είναι πολύ κοντά. Ελέγξτε την ελάχιστη εστιακή απ|σταση του
φακού.
• Εστιάζετε µε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Ρυθµίστε το
[Λειτουργία Εστίασης] σε µια άλλη θέση εκτ|ς απ| [DMF] ή [Χειροκίνητη
Εστίαση] (σελίδα 91).
• xταν ο φακ|ς διαθέτει διακ|πτη 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 40).
• Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση.

Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν καταγράφονται σωστά.
• Ρυθµίστε σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα (σελίδα 58).
• Η περιοχή που έχει επιλεγεί µε το [Area Setting] είναι διαφορετική απ|
την πραγµατική περιοχή. Ρυθµίστε ξανά το [Area Setting] (σελίδα 58).
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Η τιµή του διαφράγµατος και/ή της ταχύτητας κλείστρου
αναβοσβήνουν qταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσµένο το κλείστρο
µέχρι τη µέση.
• Επειδή το θέµα είναι πολύ φωτειν| ή πολύ σκοτειν|, είναι έξω απ| τα
διαθέσιµα |ρια της φωτογραφικής µηχανής. Πραγµατοποιήστε ξανά τη
ρύθµιση.

Η εικqνα είναι ασπριδερή (Flare).
Στην εικqνα εµφανίζεται υπερβολικq φως (Ghosting).
• Η εικ|να έχει τραβηχτεί κάτω απ| µια ισχυρή πηγή φωτ|ς και έχει
εισέλθει υπερβολικ| φως στο φακ|. Προσαρµ|στε µια καλύπτρα φακού.

Οι γωνίες της εικqνας είναι πολύ σκοτεινές.
• Εάν χρησιµοποιείτε κάποιο φίλτρο ή καλύπτρα, αφαιρέστε το και
δοκιµάστε ξανά. Ανάλογα µε το πάχος του φίλτρου και λ|γω λανθασµένης
τοποθέτησης της καλύπτρας, το φίλτρο ή η καλύπτρα µπορεί να
εµφανίζεται εν µέρει στην εικ|να. Οι οπτικές ιδι|τητες µερικών φίλτρων
µπορεί να κάνουν την περιφέρεια της εικ|νας να φαίνεται πολύ σκοτεινή
(ανεπαρκές φως). Μπορείτε να αντισταθµίσετε αυτ| το φαιν|µενο µε το
[Lens Comp.: Shading] (σελίδα 181).

Τα µάτια του προσώπου που φωτογραφίζεται βγαίνουν κqκκινα.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιορισµού του κοκκινίσµατος των µατιών
(σελίδα 40).
• Πλησιάστε στο πρ|σωπο και τραβήξτε το µέσα στην εµβέλεια του φλας,
χρησιµοποιώντας το φλας. Ελέγξτε την εµβέλεια του φλας στα “Τεχνικά
Χαρακτηριστικά”.

Στην οθqνη εµφανίζονται και παραµένουν κάποιες κουκκίδες.
• ∆εν πρ|κειται για βλάβη. Οι κουκκίδες αυτές δεν καταγράφονται (σελίδα
12).

Η εικqνα είναι θολή.
• Η εικ|να έχει τραβηχτεί σε σκοτειν| χώρο χωρίς φλας, µε αποτέλεσµα
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής. Συστήνεται η χρήση εν|ς τριπ|δου
ή φλας (σελίδα 115).

Η κλίµακα EV b B αναβοσβήνει στην οθqνη LCD ή στο σκqπευτρο.
• Το θέµα είναι πολύ φωτειν| ή πολύ σκοτειν| για το εύρος φωτοµέτρησης
της φωτογραφικής µηχανής.

Ο ήχος δεν καταγράφεται σωστά.
• Αν ρυθµίσετε τη στάθµη εγγραφής στο ελάχιστο, ο ήχος δεν καταγράφεται.
• Αν ρυθµίσετε τη στάθµη εγγραφής στο µέγιστο, ο ήχος τείνει να
περιλαµβάνει θορύβους.

215

SLT-A99-A99V_SLT-A99 08/10/2012 3:19 ΜΜ Page 216

Επίλυση Προβληµάτων/Άλλα
Επίλυση Προβληµάτων

Προβολή εικqνων
Η κάµερά σας δεν µπορεί να αναπαράγει εικqνες.
• Αλλάξατε το |νοµα φακέλου/αρχείου σε έναν υπολογιστή (σελίδα 205).
• xταν φορτώνετε µια εικ|να που έχει υποστεί επεξεργασία
χρησιµοποιώντας λογισµικ| στον υπολογιστή σας ή έχει ληφθεί απ| µια
άλλη φωτογραφική µηχανή, ενδέχεται να µην µπορείτε να αναπαράγετε
την εικ|να.
• Χρησιµοποιείστε το “PlayMemories Home” για να αναπαράγετε τις
εικ|νες που είναι αποθηκευµένες σε ένα PC µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
• Η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία USB. Τερµατίστε την
επικοινωνία USB (σελίδα 207).

∆ιαγραφή εικqνων
Η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να διαγράψει µια εικqνα.
• Ακυρώστε την προστασία εικ|νας (σελίδα 167).

∆ιαγράψατε µια εικqνα κατά λάθος.
• Απ| τη στιγµή που θα διαγράψετε ένα αρχείο, δεν µπορείτε να το
επαναφέρετε. Συστήνουµε να προστατεύετε τις εικ|νες που δε θέλετε να
διαγράψετε (σελίδα 167).

GPS (µqνο SLT-A99V)
Η φωτογραφική µηχανή δεν λαµβάνει σήµα GPS.
• Ρυθµίστε το [GPS On/Off] στη θέση [On] (σελίδα 187).
• Η φωτογραφική µηχανή σας ενδέχεται να µην µπορεί να λάβει
ραδιοσήµατα απ| τους δορυφ|ρους GPS λ|γω εµποδίων.
• Για να πραγµατοποιηθεί σωστά τριγωνισµ|ς της θέσης σας, φέρτε τη
φωτογραφική µηχανή σας σε ένα ανοιχτ| µέρος και θέστε τη ξανά σε
λειτουργία.

Σηµαντικq σφάλµα στην πληροφορία τοποθεσίας.
• Το περιθώριο σφάλµατος µπορεί να είναι αρκετές εκατοντάδες µέτρα,
ανάλογα µε τα γύρω κτήρια, το ασθενές σήµα GPS, κλπ.

Χρειάζεται χρqνος για τον τριγωνισµq, µολονqτι 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 58).
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• Η χρονική διάρκεια ισχύος των δεδοµένων υποβοήθησης έχει λήξει.
Ενηµερώστε τα δεδοµένα υποβοήθησης GPS (σελίδα 188).
• Επειδή οι θέσεις των δορυφ|ρων GPS αλλάζουν συνεχώς, µπορεί να
χρειαστεί µεγαλύτερο χρονικ| διάστηµα για να εντοπιστεί η θέση, ή ο
δέκτης να µην µπορεί να εντοπίσει καθ|λου τη θέση, ανάλογα µε τη θέση
και το χρ|νο που χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή.
• Το “GPS” είναι ένα σύστηµα προσδιορισµού της γεωγραφικής θέσης µε
τριγωνισµ| ραδιοσηµάτων απ| δορυφ|ρους GPS. Αποφύγετε τη χρήση
της φωτογραφικής µηχανής σε σηµεία που τα ραδιοκύµατα
παρεµποδίζονται ή ανακλώνται, |πως ένα σκιερ| µέρος περιστοιχισµένο
απ| κτήρια ή δέντρα, κλπ. Χρησιµοποιείστε τη φωτογραφική µηχανή σε
ανοιχτ| χώρο.

Οι πληροφορίες θέσεις δεν έχουν εγγραφεί.
• Χρησιµοποιείστε το “PlayMemories Home” για να εισάγετε τις ταινίες µε
πληροφορίες θέσης GPS στον υπολογιστή σας.

Υπολογιστές
∆εν γνωρίζετε εάν το λειτουργικq σύστηµα (OS) του υπολογιστή σας
είναι συµβατq µε τη φωτογραφική µηχανή.
• Ελέγξτε το “Προτειν|µενο περιβάλλον υπολογιστή” (σελίδα 201).

Ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική µηχανή.
• Βεβαιωθείτε |τι η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία.
• xταν η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή, τοποθετείστε µια φορτισµένη
µπαταρία (σελίδα 49), ή χρησιµοποιήστε τον Μετασχηµατιστή AC (δεν
παρέχεται).
• Χρησιµοποιήστε το παρεχ|µενο καλώδιο USB (σελίδα 205).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά σταθερά.
• Αποσυνδέστε |λες τις συσκευές εκτ|ς απ| το πληκτρολ|γιο, το ποντίκι
και τη φωτογραφική µηχανή απ| 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 205).

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή εικqνων.
• Συνδέστε σωστά τη φωτογραφική µηχανή και τον υπολογιστή σας (σελίδα
205).
• Ακολουθήστε τη διαδικασία αντιγραφής που προτείνει το λειτουργικ| σας
σύστηµα (σελίδα 205, 206).
• Ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή των εικ|νων
σε έναν υπολογιστή |ταν 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 183).
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Επίλυση Προβληµάτων

∆εν µπορεί να γίνει αναπαραγωγή εικqνων στον υπολογιστή σας.
• Εάν χρησιµοποιείτε το “PlayMemories Home”, ανατρέξτε στον “Οδηγ|
Βοήθειας του PlayMemories Home”.
• Συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του λογισµικού ή του υπολογιστή σας.

Μετά την πραγµατοποίηση σύνδεσης USB, δεν ξεκινάει αυτqµατα το
“PlayMemories Home”.
• Πραγµατοποιήστε τη σύνδεση USB |ταν ο υπολογιστής είναι σε
λειτουργία (σελίδα 205).

Κάρτα µνήµης
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε µια κάρτα µνήµης.
• Η διεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας µνήµης είναι λανθασµένη.
Τοποθετήστε τη απ| τη σωστή πλευρά (σελίδα 51).

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή σε µια κάρτα µνήµης.
• Η κάρτα µνήµης δεν έχει ελεύθερο χώρο. ∆ιαγράψτε τις περιττές εικ|νες
(σελίδα 67, 170).
• Έχετε τοποθετήσει µια µη συµβατή κάρτα µνήµης (σελίδα 54, 234).
• Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία είναι εγκατεστηµένη η κάρτα µνήµης που
χρησιµοποιείτε µε το [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] (σελίδα 52).

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων απq µια
κάρτα µνήµης.
• Ελέγξτε τη ρύθµιση του [Επιλογή Μέσου Εγγραφής] (σελίδα 160).

∆ιαµορφώσατε την κάρτα µνήµης κατά λάθος.
• xλα τα δεδοµένα στην κάρτα µνήµης έχουν διαγραφεί απ| τη
διαµ|ρφωση και δεν µπορούν να ανακτηθούν.

Εκτύπωση
∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε εικqνες.
• ∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία δεδοµένων RAW. Για να εκτυπώσετε
εικ|νες RAW, µετατρέψτε τις πρώτα σε εικ|νες JPEG χρησιµοποιώντας το
“Image Data Converter” που περιέχεται στο παρεχ|µενο CD-ROM.
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Τα χρώµατα της εικqνας είναι περίεργα.
• xταν εκτυπώνετε εικ|νες 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 εικ|νες εκτυπώνονται µε λιγ|τερο
έντονα χρώµατα (σελίδα 151).

Οι εικqνες εκτυπώνονται µε τις δύο άκρες τους κοµµένες.
• Ανάλογα µε τον εκτυπωτή σας, η αριστερή, η δεξιά, η πάνω, ή η κάτω
άκρη της εικ|νας µπορεί να κ|βεται. Ειδικά |ταν εκτυπώνετε µια εικ|να
που έχει τραβηχτεί µε αναλογία διαστάσεων [16:9], το πλαϊν| µέρος της
εικ|νας µπορεί να είναι κοµµένο.
• xταν εκτυπώνετε εικ|νες χρησιµοποιώντας τον δικ| 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.
• xταν εκτυπώνετε εικ|νες σε ένα κατάστηµα ψηφιακών εκτυπώσεων,
ρωτήστε αν µπορούν να εκτυπώσουν τις εικ|νες χωρίς να κ|βονται οι
άκρες.

∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Χρησιµοποιώντας το “PlayMemories Home”, µπορείτε να εκτυπώσετε
εικ|νες µε ηµεροµηνία (σελίδα 199).
• xταν εκτυπώνετε εικ|νες σε ένα κατάστηµα, οι εικ|νες µπορούν να
εκτυπωθούν µε την ηµεροµηνία αν το ζητήσετε.

Άλλα
Ο φακqς θολώνει.
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας. Κλείστε τη φωτογραφική µηχανή και
αφήστε την για περίπου µια ώρα πριν τη χρησιµοποιήσετε ξανά (σελίδα 227).

mταν 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 χρονικ| διάστηµα µε χαµηλή στάθµη µπαταρίας ή χωρίς µπαταρία.
Αλλάξτε τη µπαταρία και ρυθµίστε ξανά την ηµεροµηνία (σελίδα 58, 227).
Εάν η ρύθµιση της ηµεροµηνίας χάνεται κάθε φορά που φορτίζετε τη
µπαταρία, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικ|
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Ο αριθµqς των εικqνων που µπορούν να εγγραφούν δεν µειώνεται, ή
µειώνεται ανά δύο τη φορά.
• Αυτ| συµβαίνει δι|τι ο λ|γος συµπίεσης και το µέγεθος της εικ|νας µετά
τη συµπίεση διαφέρουν ανάλογα µε την εικ|να |ταν πραγµατοποιείτε
λήψη εικ|νων JPEG (σελίδα 139).
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Μια ρύθµιση έχει επανέλθει στην αρχική της τιµή χωρίς να
πραγµατοποιηθεί επαναφορά.
• Αφαιρέθηκε η µπαταρία ενώ ο διακ|πτης POWER ήταν στη θέση ON.
xταν αφαιρείτε τη µπαταρία, βεβαιωθείτε |τι ο διακ|πτης POWER είναι
στη θέση OFF και η λυχνία προσπέλασης δεν φωτίζεται (σελίδα 18, 53).

Η φωτογραφική µηχανή δεν λειτουργεί κανονικά.
• Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτ|ς 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 τοπικ|
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Στην οθqνη 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 τοπικ|
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Στην οθqνη εµφανίζεται η ένδειξη “--Ε-”.
• 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 απ| 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
χρονικ| διάστηµα, φορτίστε την
εσωτερική επαναφορτιζ|µενη
µπαταρία (σελίδες 58, 227).

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. ∆ιαµqρφωση;)
• 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, ωστ|σο, |λα τα
προηγούµενα δεδοµένα στην κάρτα
µνήµης διαγράφονται. Η
διαµ|ρφωση µπορεί να απαιτήσει
κάποιο χρονικ| διάστηµα.
Εάν το µήνυµα συνεχίζει να
εµφανίζεται, αλλάξτε την κάρτα
µνήµης.

Memory Card Error. (Σφάλµα κάρτας
µνήµης)
• Έχει τοποθετηθεί µια ασύµβατη
κάρτα µνήµης, ή η διαµ|ρφωση
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 καθαρ|ς.

Memory card locked. (Η κάρτα
µνήµης είναι κλειδωµένη.)
• Χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης
µε διακ|πτη προστασίας εγγραφής
και ο διακ|πτης είναι στη θέση
LOCK. Τοποθετήστε το διακ|πτη
στη θέση που επιτρέπει την
εγγραφή.

Processing… (Επεξεργασία…)
• xταν πραγµατοποιείται µείωση
θορύβου έκθεσης µεγάλης
διάρκειας ή µεγάλου ISO για ίσο
διάστηµα µε τον χρ|νο που ήταν
ανοιχτ| το διάφραγµα, δεν µπορείτε
να πραγµατοποιήσετε λήψη |σο
εκτελείται αυτή η διαδικασία.

Unable to display. (∆εν είναι δυνατή
η προβολή)
• Οι εικ|νες που έχουν καταγραφεί
µε άλλες κάµερες, ή οι εικ|νες 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 φακqς δεν
υποστηρίζεται, µπορείτε να
επιτρέψετε τη χρήση του φακού απq
το προσωπικq µενού.)
• Ο φακ|ς δεν έχει προσαρµοστεί σω στά, ή δεν έχει προσαρµοστεί φακ|ς.
• xταν προσαρµ|ζετε τη
φωτογραφική µηχανή σε ένα
αστρονοµικ| τηλεσκ|πιο ή κάτι
παρ|µοιο, ρυθµίστε το [Release w/o
Lens] στη θέση [Enable].
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Unable to print. (Η εκτύπωση δεν
είναι δυνατή.)
• Προσπαθήσατε να σηµειώσετε
εικ|νες RAW µε ένδειξη DPOF.

Internal temp. high. Allow it to cool.
(Υπερθέρµανση φωτογραφικής
µηχανής. Αφήστε την να κρυώσει.)
• Η φωτογραφική µηχανή έχει
θερµανθεί επειδή τη χρησιµοποιείτε
για µεγάλο χρονικ| διάστηµα.
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτ|ς 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 χρονικ|
διάστηµα. Σταµατήστε την εγγραφή.

Recording is unavailable in this
movie format. (Η εγγραφή δεν είναι
διαθέσιµη σε αυτq το φορµά ταινίας.)
• Ρυθµίστε το [File Format] σε [MP4].
• Ο αριθµ|ς των εικ|νων ξεπερνάει
αυτ|ν για τον οποίο είναι δυνατή η
διαχείριση ηµεροµηνιών απ| το
αρχείο βάσης δεδοµένων εικ|νων.
• Η καταχώρηση στο αρχείο βάσης
δεδοµένων είναι αδύνατη. Εισάγετε
|λες τις εικ|νες σε έναν
υπολογιστή χρησιµοποιώντας το
“PlayMemories Home” και
πραγµατοποιήστε επανάκτηση της
κάρτας µνήµης.

Camera Error. (Σφάλµα
φωτογραφικής µηχανής)
System Error. (Σφάλµα συστήµατος)
• Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτ|ς λειτουργίας, αφαιρέστε τη
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µπαταρία και στη συνέχεια
τοποθετείστε την ξανά. Εάν το
µήνυµα αυτ| εµφανίζεται συχνά,
συµβουλευτείτε τον πωλητή της
Sony ή το τοπικ| εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.

Image Database File error. Recover?
(Σφάλµα αρχείου βάσης δεδοµένων
εικqνων. Ανάκτηση;)
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
εγγραφή ή αναπαραγωγή ταινιών σε
φορµά AVCHD δι|τι το αρχείο
βάσης δεδοµένων εικ|νων έχει
κάποιο σφάλµα. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθ|νη για να
ανακτήσετε τα δεδοµένα.

Unable to magnify. (Η µεγέθυνση
είναι αδύνατη)
Unable to rotate image. (Η
περιστροφή της εικqνας είναι
αδύνατη)
• Οι εικ|νες 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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Καθαρισµqς της φωτογραφικής µηχανής και ενqς
φακού
Καθαρισµqς της φωτογραφικής µηχανής
• Μην αγγίζετε το εσωτερικ| της φωτογραφικής µηχανής, |πως τις επαφές
του φακού ή το κάτοπτρο. Επειδή η σκ|νη στο κάτοπτρο ή γύρω απ| το
κάτοπτρο µπορεί να επηρεάσει το σύστηµα αυτ|µατης εστίασης,
αποµακρύνετε τη σκ|νη φυσώντας µε ένα βουρτσάκι* που διατίθεται στο
εµπ|ριο. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθαρισµ| του αισθητήρα
εικ|νας, δείτε στη σελίδα 224.
* Μη χρησιµοποιήσετε σπρέι αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Καθαρίστε την επιφάνεια της φωτογραφικής µηχανής µε ένα απαλ|, ελαφρά
υγρ| ύφασµα και σκουπίστε την µε ένα στεγν| ύφασµα. Μην χρησιµοποιείτε
τα παρακάτω υλικά, δι|τι ενδέχεται να καταστρέψουν το φινίρισµα, ή το
περίβληµα της συσκευής.
– Χηµικά προϊ|ντα |πως διαλυτικά, βενζίνη, οιν|πνευµα, πανάκια
καθαρισµού, ή εντοµοκτ|να, αντηλιακά και εντοµοαπωθητικά.
– Μην αγγίζετε τη φωτογραφική µηχανή |ταν στα χέρια σας υπάρχουν τα
παραπάνω.
– Αποφύγετε την επαφή της φωτογραφικής µηχανής µε λάστιχο ή βινύλιο
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Καθαρισµqς του φακού
• Μη χρησιµοποιείτε διάλυµα καθαρισµού που περιέχει οργανικούς διαλύτες,
|πως διαλυτικ| χρωµάτων ή βενζίνη.
• xταν καθαρίζετε την επιφάνεια του φακού, αφαιρέστε τη σκ|νη
χρησιµοποιώντας ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα. Στην περίπτωση που η
σκ|νη έχει κολλήσει στην επιφάνεια, σκουπίστε την µε ένα απαλ| ύφασµα ή
χαρτί ελαφρά εµποτισµένο µε διάλυµα καθαρισµού φακών. Σκουπίστε
σπειροειδώς απ| το κέντρο προς τα έξω. Μην ψεκάζετε διάλυµα καθαρισµού
φακών απ' ευθείας επάνω στην επιφάνεια του φακού.
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Καθαρισµqς του αισθητήρα εικqνας
Εάν εισχωρήσουν στη φωτογραφική µηχανή σκ|νη ή σκουπιδάκια και
προσκολληθούν στον αισθητήρα εικ|νας (της διάταξης που λειτουργεί ως
φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην εικ|να, ανάλογα µε το περιβάλλον
λήψης. Εάν υπάρχει σκ|νη πάνω στον αισθητήρα εικ|νας, καθαρίστε τον
αισθητήρα εικ|νας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
Σηµειώσεις
• Ο καθαρισµ|ς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µ|νο |ταν η στάθµη της µπαταρίας είναι
50% ή περισσ|τερο.
• Η φωτογραφική µηχανή εκπέµπει ένα ηχητικ| σήµα αν η στάθµη της µπαταρίας
µειωθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού. Σταµατήστε αµέσως τον καθαρισµ| και
θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτ|ς λειτουργίας. Συστήνεται η χρήση εν|ς
Μετασχηµατιστή Εναλλασσ|µενου Ρεύµατος AC-PW10ΑΜ (πωλείται χωριστά).
• Ο καθαρισµ|ς πρέπει να πραγµατοποιηθεί γρήγορα.
• Μη χρησιµοποιήσετε ένα σπρέι αέρα, δι|τι µπορεί να διασκορπίσει σταγονίδια νερού
στο εσωτερικ| της φωτογραφικής µηχανής.

Καθαρισµqς του αισθητήρα εικqνας αυτqµατα χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία καθαρισµού της φωτογραφικής µηχανής

1 Βεβαιωθείτε qτι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη (σελίδα
53).

2 Πλήκτρο MENU t

4 t [Λειτουργία καθαρισµού] (Cleaning

Mode)

3 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και πιέστε το κέντρο του
πολλαπλού επιλογέα.
Ο αισθητήρας εικ|νας δονείται για ένα µικρ| χρονικ| διάστηµα και η σκ|νη
αποµακρύνεται απ| τον αισθητήρα εικ|νας.

4 Θέστε εκτqς λειτουργίας τη φωτογραφική µηχανή.
Καθαρισµqς του αισθητήρα εικqνας µε ένα βουρτσάκι που
φυσάει αέρα
Αν χρειάζεται και άλλος καθαρισµ|ς µετά τη χρήση της λειτουργίας
καθαρισµού, καθαρίστε τον αισθητήρα εικ|νας µε ένα βουρτσάκι καθαρισµού
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
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Καθαρισµqς του αισθητήρα εικqνας

1 Εκτελέστε τη µέθοδο καθαρισµού που περιγράφεται στα
βήµατα 1 ως 3 του “Καθαρισµqς του αισθητήρα εικqνας
αυτqµατα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία καθαρισµού της
φωτογραφικής µηχανής”.

2 Αφαιρέστε το φακq (σελίδα 56).
3 Πιέστε τον µοχλq κλειδώµατος
του κατqπτρου για να σηκωθεί
προς τα πάνω.
• Προσέξτε να µην αγγίξετε την επιφάνεια
του κατ|πτρου.

Μοχλ|ς κλειδώµατος κατ|πτρου

4 Χρησιµοποιήστε το βουρτσάκι που
φυσάει αέρα για να καθαρίσετε
την επιφάνεια του αισθητήρα
εικqνας και τη γύρω περιοχή.
• Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικ|νας µε
την άκρη της βούρτσας και µην
τοποθετείτε το άκρο της βούρτσας που
φυσάει αέρα πιο µέσα στην κοιλ|τητα
απ| |τι το σηµείο στερέωσης του φακού.
• Κρατήστε το µπροστιν| µέρος της
φωτογραφικής µηχανής προς τα κάτω
για να αποφύγετε να κατακαθίσει ξανά η
σκ|νη µέσα στη φωτογραφική µηχανή.
Ολοκληρώστε γρήγορα τον καθαρισµ|.
• Καθαρίστε επίσης και το πίσω µέρος του
κατ|πτρου µε το βουρτσάκι.
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Καθαρισµqς του αισθητήρα εικqνας

5 mταν ολοκληρωθεί ο καθαρισµqς,
κατεβάστε το κάτοπτρο µε το
δάχτυλq σας µέχρι να κάνει κλικ.
• Κατεβάστε το πλαίσιο του κατ|πτρου
προς τα κάτω µε ένα δάχτυλο. Προσέξτε
να µην αγγίξετε την επιφάνεια του
κατ|πτρου.
• Ωθήστε το κάτοπτρο προς τα κάτω µέχρι
να κλειδώσει στη θέση του.

Ωθήστε µια απ| τις δύο
πλευρές προς τα κάτω.

6 Προσαρµqστε το φακq και θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτqς λειτουργίας.
• Βεβαιωθείτε |τι το κάτοπτρο έχει κλειδώσει καλά |ταν προσαρµ|ζετε το
φακ|.
Σηµειώσεις
• xταν ολοκληρωθεί ο καθαρισµ|ς, βεβαιωθείτε |τι το κάτοπτρο έχει κλειδώσει καλά
στη θέση του |ταν προσαρµ|ζετε το φακ|. ∆ιαφορετικά, ο φακ|ς µπορεί να γδαρθεί
και να δηµιουργηθούν άλλα προβλήµατα. Επίσης, αν το κάτοπτρο δεν κλειδώσει καλά,
η αυτ|µατη εστίαση δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια της λήψης.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη |ταν το κάτοπτρο είναι σηκωµένο.
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Προφυλάξεις
Μη χρησιµοποιείτε/
αποθηκεύετε τη φωτογραφική
µηχανή στα παρακάτω σηµεία
• Εξαιρετικά θερµά, ξηρά, ή υγρά σηµεία
Σε σηµεία |πως σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα
της φωτογραφικής µηχανής µπορεί
να παραµορφωθεί και να προκληθεί
βλάβη.
• Κάτω απ| το άµεσο φως του ήλιου
ή κοντά σε ένα θερµαντικ| σώµα
Το σώµα της φωτογραφικής
µηχανής µπορεί να παραµορφωθεί
ή να αποχρωµατιστεί µε
αποτέλεσµα την πρ|κληση βλάβης.
• Σηµεία µε έντονους κραδασµούς
• Σηµεία µε έντονα µαγνητικά πεδία
• Σηµεία µε άµµο ή πολλή σκ|νη
Μην αφήσετε να εισχωρήσει άµµος ή
σκ|νη στη φωτογραφική µηχανή. Η
άµµος ή η σκ|νη 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
φακ|.

Σχετικά µε την αποθήκευση
Προσαρµ|στε το πρ|σθιο κάλυµµα
του φακού ή το κάλυµµα σώµατος
|ταν δεν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή. xταν
προσαρµ|ζετε το κάλυµµα σώµατος,
αφαιρέστε |λη τη σκ|νη απ| το
κάλυµµα πριν το τοποθετήσετε στη
φωτογραφική µηχανή.

Θερµοκρασία λειτουργίας
Η κάµερά σας έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε θερµοκρασίες απ| 0°C έως
40°C. ∆εν συστήνεται η εγγραφή σε
πολύ θερµά ή ψυχρά µέρη, των
οποίων η θερµοκρασία είναι έξω απ|
αυτ| το εύρος θερµοκρασιών.

Συµπύκνωση υγρασίας
Εάν η φωτογραφική µηχανή
µεταφερθεί απ' ευθείας απ| ένα
ψυχρ| σε ένα θερµ| µέρος, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
στο εσωτερικ| ή στο εξωτερικ| της
συσκευής. Αυτή η συµπύκνωση
υγρασίας µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.

Για να αποφύγετε τη
συµπύκνωση υγρασίας
xταν µεταφέρετε τη φωτογραφική
µηχανή απ| ένα ψυχρ| σε ένα θερµ|
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
εκτ|ς λειτουργίας και περιµένετε
περίπου µια ώρα ώστε να εξατµιστεί
η υγρασία. Σηµειώστε |τι εάν
προσπαθήσετε να καταγράψετε
εικ|νες ενώ παραµένει υγρασία στο
εσωτερικ| του φακού, δεν θα
µπορέσετε να καταγράψετε καθαρές
εικ|νες.

Σηµειώσεις σχετικά µε την
εσωτερική επαναφορτιζqµενη
µπαταρία
Η κάµερά σας είναι εφοδιασµένη µε
µια επαναφορτιζ|µενη µπαταρία
ώστε να διατηρεί την ηµεροµηνία,
την ώρα και άλλες ρυθµίσεις,
ανεξάρτητα απ| το εάν η συσκευή
είναι σε λειτουργία, ή αν η µπαταρία
είναι φορτισµένη ή αποφορτισµένη.
Αυτή η µπαταρία φορτίζεται για |σο
διάστηµα χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σας. Ωστ|σο, η
µπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά
εάν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή για µικρά χρονικά
διαστήµατα. Εάν δεν χρησιµοποιείτε
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Προφυλάξεις

καθ|λου τη φωτογραφική µηχανή, η
µπαταρία αποφορτίζεται τελείως σε
περίπου 3 µήνες. Σε αυτή την
περίπτωση, φορτίστε την
επαναφορτιζ|µενη µπαταρία πριν
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή. Ακ|µα και αν δεν έχει
φορτιστεί η επαναφορτιζ|µενη
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 επαναφορτιζ|µενη
µπαταρία ενδέχεται να έχει
εξαντλήσει το |ριο ζωής της.
Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρ|σωπο της Sony, ή το τοπικ|
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.

Μέθοδος φqρτισης της
εσωτερικής επαναφορτιζqµενης
µπαταρίας
Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή,
ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στην πρίζα χρησιµοποιώντας τον
Μετασχηµατιστή AC (δεν παρέχεται)
και αφήστε την εκτ|ς λειτουργίας για
24 ώρες ή περισσ|τερο.

Σχετικά µε τη χρήση φακών
και αξεσουάρ
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε
φακούς και αξεσουάρ Sony
(Περιλαµβάνονται τα προϊ|ντα
Konica Minolta) σχεδιασµένα ώστε να
ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά της
φωτογραφικής µηχανής. Η χρήση
προϊ|ντων άλλων κατασκευαστών
µπορεί να κάνει τη φωτογραφική
µηχανή να µην αξιοποιεί πλήρως
|λες τις δυνατ|τητές της, ή να έχει
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ως αποτέλεσµα ατυχήµατα ή βλάβες
της φωτογραφικής µηχανής.

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
• xταν 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 απ|δοση της
κάρτας µνήµης. Σηµειώστε |τι η
διαµ|ρφωση διαγράφει οριστικά |λα
τα δεδοµένα απ| την κάρτα µνήµης
και τα δεδοµένα δεν µπορούν να
ανακτηθούν. Αποθηκεύστε τα
πολύτιµα δεδοµένα σας σε έναν
υπολογιστή, κλπ.
• Αν πραγµατοποιείτε επανειληµµένα
εγγραφή/διαγραφή εικ|νων, µπορεί
να σηµειωθεί κατακερµατισµ|ς των
δεδοµένων στην κάρτα µνήµης.
Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η
εγγραφή ή αναπαραγωγή ταινιών.
Σε αυτή την περίπτωση,
αποθηκεύστε τις εικ|νες σας σε
έναν υπολογιστή ή άλλη τοποθεσία
και στη συνέχεια διαµορφώστε την
κάρτα µνήµης (σελίδα 183).
• Προτού προσπαθήσετε να
καταγράψετε µοναδικά γεγον|τα
τα οποία δεν πρ|κειται να
επαναληφθούν, κάντε µια
δοκιµαστική εγγραφή, ώστε να
βεβαιωθείτε |τι η φωτογραφική
µηχανή λειτουργεί κανονικά.
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν
διαθέτει προστασία ενάντια στη
σκ|νη και την επαφή µε το νερ|,
|πως επίσης δεν είναι αδιάβροχη.
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xταν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή στη βροχή,
προσέξτε να µην βραχεί η
φωτογραφική µηχανή και ο φακ|ς.
Καθαρίστε τη φωτογραφική µηχανή
µετά τη χρήση αν αυτή λερωθεί. Αν
παραµείνει νερ|, άµµος, σκ|νη,
αλάτι, κλπ. επάνω στη
φωτογραφική µηχανή, µπορεί να
προκληθεί βλάβη.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή ένα
έντονο φως µέσα απ| ένα φακ|
που έχετε αφαιρέσει απ| τη
φωτογραφική µηχανή, ή µέσα απ|
το σκ|πευτρο. Μπορεί να
προκληθεί ανεπαν|ρθωτη ζηµιά
στα µάτια σας, ή βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή.
• Μην χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σε µέρη |που
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 σκ|νη
µπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Εάν παρατηρηθεί συµπύκνωση
υγρασίας, αποµακρύνετε την
υγρασία πριν χρησιµοποιήσετε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή (σελίδα
227).
• Μην τραντάζετε και µην
καταφέρνετε χτυπήµατα στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να
σηµειωθούν βλάβες, αδυναµία
εγγραφής εικ|νων, |πως επίσης και
αδυναµία χρήσης της κάρτας
µνήµης, ή καταστροφή και απώλεια
των δεδοµένων εικ|νας.
• Φυλάξτε τη φωτογραφική µηχανή,
τα παρεχ|µενα αξεσουάρ, κλπ.,
µακριά απ| τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης µιας κάρτας
µνήµης, κλπ. Εάν παρουσιαστεί
κάποιο τέτοιο πρ|βληµα,

συµβουλευτείτε αµέσως ένα
γιατρ|.
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Χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σας στο
εξωτερικq — Πηγές
τροφοδοσίας ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
φωτογραφική µηχανή, το φορτιστή
της µπαταρίας και τον
Μετασχηµατιστή Εναλλασσ|µενου
Ρεύµατος AC-PW10ΑΜ (δεν
παρέχεται) σε οποιαδήποτε χώρα ή
περιοχή |που η τροφοδοσία
ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V AC,
50/60 Hz.
Σηµείωση
• Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικ|
τροφοδοτικ| (ταξιδιού), δι|τι µπορεί να
προκληθεί βλάβη.

Σχετικά µε τα συστήµατα
έγχρωµης τηλεqρασης
xταν θέλετε να δείτε εικ|νες σε µια
οθ|νη TV, η κάµερα και η TV θα
πρέπει να χρησιµοποιούν το ίδιο
χρωµατικ| σύστηµα.
Σύστηµα NTSC
Βενεζουέλα, Βολιβία, ΗΠΑ, Ιαπωνία,
Ισηµεριν|ς, Καναδάς, Κεντρική
Αµερική, Κολοµβία, Κορέα, Μεξικ|,
Νησιά Μπαχάµες, Περού, Σουρινάµ,
Ταϊβάν, Τζαµάικα, Φιλιππίνες, Χιλή,
κλπ.
Σύστηµα PAL
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,
Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, Χονγκ
Κονγκ, κλπ.
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Σύστηµα PAL-M
Βραζιλία
Σύστηµα PAL-Ν
Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη
Σύστηµα SECAM
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα, Ελλάδα,
Ιράκ, Ιράν, Μονακ|, Ρωσία, Ουκρανία,
κλπ
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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
διαφορετικ| απ| αυτ| που αναφέρεται
πιο πάνω δεν µπορούν να
αναπαραχθούν µε τη φωτογραφική
µηχανή σας.
*1

Φορµά AVCHD
Το φορµά AVCHD είναι ένα φορµά
υψηλής ευκρίνειας για ψηφιακές
βιντεοκάµερες που χρησιµοποιείται
για την εγγραφή εν|ς 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
εικ|νας 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
δυνατ|τητα συµπίεσης των εικ|νων
µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικ|τητα
απ| |τι το συµβατικ| φορµά
συµπίεσης εικ|νας. Το φορµά MPEG4 AVC/Η.264 επιτρέπει στο σήµα
βίντεο υψηλής ευκρίνειας που έχει
ληφθεί απ| 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
ποι|τητα εικ|νας HD (υψηλή
ευκρίνεια) που αναφέρεται
παρακάτω.
Σήµα βίντεο*3:
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i
Φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/24p
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i
Φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/25p
Σήµα ήχου: Dolby Digital2 καναλιών
Μέσο εγγραφής: κάρτα µνήµης
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GPS (µqνο SLT-A99V)
Το σύστηµα αυτ| σας επιτρέπει να
εντοπίσετε την ακριβή τοποθεσία
που βρίσκεστε στη γη. Οι δορυφ|ροι
GPS βρίσκονται σε 6 τροχιές, 20.000
χιλι|µετρα πάνω απ| τη γη. Το
σύστηµα GPS αποτελείται απ| 24 ή
περισσ|τερους δορυφ|ρους GPS.
Ένας δέκτης GPS λαµβάνει
ραδιοσήµατα απ| τους δορυφ|ρους
και υπολογίζει την τρέχουσα θέση
του δέκτη µε βάση τροχιακές
πληροφορίες (αστρονοµικά
δεδοµένα) και το χρ|νο που
ταξιδεύει το σήµα, κλπ.
Ο προσδιορισµ|ς της θέσης καλείται
“τριγωνισµ|ς”. Ένας δέκτης GPS
µπορεί να προσδιορίσει το
γεωγραφικ| µήκος και πλάτος µιας
θέσης λαµβάνοντας σήµατα απ| 3 ή
περισσ|τερους δορυφ|ρους.
• Επειδή οι θέσεις των δορυφ|ρων
GPS αλλάζουν συνεχώς, µπορεί να
χρειαστεί µεγαλύτερο χρονικ|
διάστηµα για τον προσδιορισµ| της
θέσης, ή ο δέκτης να µην µπορεί να
προσδιορίσει καθ|λου τη θέση,
ανάλογα µε την τοποθεσία και το
χρ|νο χρήσης της φωτογραφικής
µηχανής.
• Το “GPS” είναι ένα σύστηµα προσ διορισµού της γεωγραφικής θέσης
µέσω τριγωνισµού ραδιοσηµάτων
απ| δορυφ|ρους GPS. Αποφύγετε
τη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σε σηµεία |που τα
ραδιοσήµατα παρεµποδίζονται ή
ανακλώνται, |πως σε σκιερά µέρη
που περιβάλλονται απ| κτήρια ή
δέντρα, κλπ. Χρησιµοποιείστε τη
φωτογραφική µηχανή σε ανοιχτ|
χώρο.
• Ενδέχεται να µην µπορέσετε να
καταγράψετε τη θέση σε σηµεία ή
συνθήκες |που τα ραδιοσήµατα
απ| τους δορυφ|ρους GPS δεν
φτάνουν στη φωτογραφική µηχανή,
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|πως:
– Σε σήραγγες, σε εσωτερικούς
χώρους, ή στη σκιά κτηρίων.
– Ανάµεσα σε ψηλά κτήρια ή σε
στενούς δρ|µους που
περιβάλλονται απ| κτήρια.
– Σε υπ|γειες τοποθεσίες,
τοποθεσίες που περιβάλλονται
απ| πυκνά δέντρα, κάτω απ| µια
γέφυρα, ή σε σηµεία |που
παράγονται µαγνητικά πεδία,
|πως 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
περισσ|τερος χρ|νος για τη
φωτογραφική µηχανή για να
αρχίσει τον τριγωνισµ|, σε σχέση
µε το χρ|νο που χρειάζεται αν
παραµείνετε στο ίδιο µέρος.
• Σφάλµα που οφείλεται στη θέση
των δορυφ|ρων GPS
Η φωτογραφική µηχανή υπολογίζει
αυτ|µατα την τρέχουσα θέση σας
|ταν λαµβάνει σήµατα απ| 3 ή
περισσ|τερους δορυφ|ρους GPS.
Το σφάλµα τριγωνισµού που
επιτρέπεται για τους δορυφ|ρους
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 δορυφ|ροι GPS
ελέγχονται απ| το Υπουργείο
Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών
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και ο βαθµ|ς ακρίβειας µπορεί να
αλλαχτεί επίτηδες.
• Σφάλµα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας τριγωνισµού
Η φωτογραφική µηχανή λαµβάνει
πληροφορίες τοποθεσίας περίπου
κάθε 15 δευτερ|λεπτα κατά τη
διάρκεια του τριγωνισµού. Υπάρχει
µια µικρή χρονική διαφορά µεταξύ
της λήψης των πληροφοριών θέσης
και της εγγραφής τους σε µια
εικ|να, 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 εν|ς αεροπλάνου,
θέστε εκτ|ς 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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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
|πως το θερµ| εσωτερικ| εν|ς
αυτοκινήτου σταθµευµένου στον
ήλιο.
– Μέρη που είναι εκτεθειµένα στις
ακτίνες του ήλιου.
– Μέρη µε έντονη υγρασία, ή µέρη
|που υπάρχουν διαβρωτικές
ουσίες.
• Η κάρτα µνήµης µπορεί να έχει
θερµανθεί µετά απ| παρατεταµένη
χρήση. Προσέξτε πώς θα την
πιάσετε.
• xταν η λυχνία προσπέλασης είναι
φωτισµένη, µην αφαιρέσετε την
κάρτα µνήµης ή την µπαταρία και
µη θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτ|ς 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 στατικ|
ηλεκτρισµ| ή ηλεκτρονικ| θ|ρυβο.
• Συστήνουµε να δηµιουργείτε
αντίγραφα ασφαλείας των
σηµαντικών δεδοµένων σας, για
παράδειγµα σε έναν σκληρ| δίσκο
εν|ς υπολογιστή.
• xταν µεταφέρετε ή αποθηκεύετε
την κάρτα µνήµης, τοποθετήστε τη
στην παρεχ|µενη 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.
• xταν ο διακ|πτης προστασίας
εγγραφής της κάρτας µνήµης είναι
τοποθετηµένος στη θέση LOCK δεν
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
διάφορες ενέργειες, |πως εγγραφή
ή διαγραφή εικ|νων.
• Μια κάρτα µνήµης που έχει
διαµορφωθεί µε χρήση υπολογιστή
δεν είναι εγγυηµένο |τι 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
συνδυασµ| της κάρτας µνήµης και
της συσκευής που χρησιµοποιείτε.
• Μην πιέζετε πολύ |ταν 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. Ωστ|σο, δεν
µπορούµε να εγγυηθούµε τη σωστή
λειτουργία για |λα τα µέσα “Memory
Stick PRO Duo”.
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Κάρτες 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

Αυτ| 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
xταν χρησιµοποιείτε ένα “Memory Stick
PRO Duo” για εγγραφή ταινιών,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µ|νο τα
“Memory Stick PRO Duo” που έχουν την
ένδειξη Mark2.
*1

Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση
ενqς “Memory Stick Micro”
(πωλείται χωριστά)
• Το προϊ|ν αυτ| είναι συµβατ| 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 απ| τη φωτογραφική
µηχανή.
• Μην αφήνετε το “Memory Stick
Micro” σε σηµείο που µπορεί να
έχουν πρ|σβαση σε αυτ| µικρά
παιδιά. Μπορεί να το καταπιούν
κατά λάθος.
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Μπαταρία/Φορτιστής
µπαταρίας
• Ο χρ|νος φ|ρτισης διαφέρει,
ανάλογα µε την εναποµένουσα
ενέργεια της µπαταρίας και τις
συνθήκες φ|ρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε τη
µπαταρία σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος µεταξύ 10°C και
30°C. Ενδέχεται να µην µπορείτε να
φορτίσετε ικανοποιητικά τη
µπαταρία έξω απ| αυτ| το εύρος
θερµοκρασιών.
• Συνδέστε τον φορτιστή της
µπαταρίας σε µια πρίζα που
βρίσκεται σε κοντινή απ|σταση.
• Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε
ξανά τη µπαταρία αµέσως µ|λις
έχει φορτιστεί ή |ταν δεν έχει
χρησιµοποιηθεί αφού έχει
φορτιστεί. Κάτι τέτοιο θα
επηρεάσει τις επιδ|σεις της
µπαταρίας.
• Μη φορτίσετε καµία άλλη µπαταρία
εκτ|ς απ| 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
τραυµατισµ| απ| ηλεκτροπληξία ή
εγκαύµατα.
• xταν η λυχνία CHARGE
αναβοσβήνει, αυτ| ενδέχεται να
σηµαίνει σφάλµα της µπαταρίας, ή
|τι η µπαταρία δεν είναι του
καθορισµένου τύπου. Βεβαιωθείτε
|τι 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
πρ|βληµα µε τη µπαταρία.
• Αν ο φορτιστής δεν είναι καθαρ|ς,
ενδέχεται η φ|ρτιση να µην είναι
επιτυχής. Καθαρίστε το φορτιστή
µε ένα στεγν| ύφασµα, κλπ.

Σηµειώσεις σχετικά µε τη
χρήση της µπαταρίας
• Χρησιµοποιείστε µ|νο µια µπαταρία
NP-FM500H. Σηµειώστε |τι δεν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια
µπαταρία NP-FM55H, NP-FM50 ή
NP-FM30.
• Η στάθµη ενέργειας της µπαταρίας
που εµφανίζεται µπορεί να µην
είναι σωστή σε κάποιες
περιπτώσεις.
• Μην εκθέτετε τη µπαταρία σε νερ|.
Η µπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
• Μην αφήνετε τη µπαταρία σε
εξαιρετικά θερµά σηµεία, |πως
µέσα σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο.

Αποτελεσµατική χρήση της
µπαταρίας
• Η αποτελεσµατικ|τητα της
µπαταρίας µειώνεται σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Εποµένως, ο χρ|νος
που µπορείτε να χρησιµοποιείτε
την µπαταρία είναι µικρ|τερος σε
ψυχρά µέρη και η ταχύτητα της
συνεχούς λήψης µικραίνει. Για να
χρησιµοποιείτε την µπαταρία για
µεγαλύτερο χρονικ| 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 απ| την
χρήση.
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• Η συχνή χρήση του φλας, της
συνεχούς λήψης, η αύξηση της
φωτειν|τητας της οθ|νης LCD ή το
συχν| ανοιγοκλείσιµο της
φωτογραφικής µηχανής εξαντλεί
πιο γρήγορα τη µπαταρία.

εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής της.
Αγοράστε µια καινούργια µπαταρία.
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας
ποικίλλει ανάλογα µε τον τρ|πο
αποθήκευσής της και τις συνθήκες
και το περιβάλλον λειτουργίας.

∆ιάρκεια ζωής της µπαταρίας

Αποθήκευση της µπαταρίας

• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας
είναι περιορισµένη. Η
χωρητικ|τητά της µειώνεται σιγάσιγά |σο την χρησιµοποιείτε,
καθώς και µε την πάροδο του
χρ|νου. xταν ο χρ|νος
λειτουργίας µειωθεί σηµαντικά,
είναι πιθαν|ν η µπαταρία να έχει

Εάν η µπαταρία δεν πρ|κειται να
χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικ|
διάστηµα, φορτίστε την πλήρως και
χρησιµοποιείστε την τουλάχιστον µια
φορά το χρ|νο. Αποθηκεύστε την σε
ένα στεγν|, δροσερ| µέρος για να
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση
λειτουργίας.

Παρεχqµενο καλώδιο ρεύµατος
Με τη φωτογραφική µηχανή σας παρέχονται τρία καλώδια ρεύµατος*.
Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο για τη χώρα/περιοχή σας.
* Στο Χονγκ Κονγκ παρέχεται ένα καλώδιο ρεύµατος.

Για τους πελάτες στη Σαουδική Αραβία
Με το προϊ|ν σας παρέχεται το παρακάτω καλώδιο ρεύµατος για
αποκλειστική χρήση στη Σαουδική Αραβία. xταν χρησιµοποιείτε το προϊ|ν
στη Σαουδική Αραβία, φροντίστε να χρησιµοποιήσετε αυτ| το καλώδιο
ρεύµατος.
Τα καλώδια ρεύµατος και οι προσαρµογείς για τα καλώδια ρεύµατος που
διαφέρουν απ| τα παραπάνω παρέχονται για χρήση σε διεθνή ταξίδια. Μην τα
χρησιµοποιήσετε στη Σαουδική Αραβία.

237
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Επίλυση Προβληµάτων/Άλλα

Άδεια
Σηµειώσεις σχετικά µε την Άδεια
Αυτή η φωτογραφική µηχανή
συνοδεύεται απ| λογισµικ| που
χρησιµοποιείται βάση αδειών απ|
τους κατ|χους των πνευµατικών
δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε αίτηµα
των κατ|χων των πνευµατικών
δικαιωµάτων αυτού του λογισµικού,
έχουµε την υποχρέωση να σας
πληροφορήσουµε για τα εξής.
Παρακαλούµε διαβάστε τα παρακάτω
τµήµατα.
∆ιαβάστε τις άδειες (στα Αγγλικά)
που περιέχονται στον φάκελο
“License” του CD-ROM.
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>

Σχετικά µε το εφαρµοζqµενο
λογισµικq GNU GPL/LGPL
Σε αυτή τη βιντεοκάµερα περιέχεται
λογισµικ| το οποίο πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την
παρακάτω Γενική ∆ηµ|σια Άδεια
(εφεξής θα αναφέρεται ως “GPL”)
GNU, ή τη Γενική ∆ηµ|σια Άδεια GNU
Lesser (εφεξής θα αναφέρεται ως
“LGPL”).
Αυτ| σας πληροφορεί |τι έχετε το
δικαίωµα να έχετε πρ|σβαση, να
τροποποιείτε και να αναδιανέµετε
πηγαίο κώδικα για αυτά τα
προγράµµατα λογισµικού σύµφωνα
µε τους |ρους της παρεχ|µενης
GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο
διαδίκτυο. Χρησιµοποιείστε την
ακ|λουθη διεύθυνση για να τον
κατεβάσετε.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Θα προτιµούσαµε να µην
επικοινωνήσετε µαζί µας σχετικά µε
τα περιεχ|µενα του πηγαίου κώδικα.
∆ιαβάστε τις άδειες (στα Αγγλικά)
που περιέχεται στον φάκελο
“License” του CD-ROM. Για να δείτε
το PDF, χρειάζεστε τον Adobe
Reader. Εάν δεν είναι
εγκατεστηµένος στον υπολογιστή
σας, µπορείτε να τον κατεβάσετε
απ| την ιστοσελίδα της Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
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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:
EGGYHSH
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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.

