NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara
och deras respektive användning beskrivs här.
Se ”Handledning” och ”Bruksanvisning till α” som finns på medföljande CDROM-skiva.
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Programknappsinställningar
[Programknappsinställningar] har lagts till i [Installation] på menyn.
Med detta alternativ kan du anpassa funktionen för programknapparna B och C.

Programknapp A
Programknapp C
Programknapp B

Obs!
• Det går inte att anpassa programknapp A.

Anpassa programknapp B
Om programknapp B trycks ned aktiveras [Fototips] i standardinställningen. Det går att
tilldela en av de följande funktionerna istället samt använda den genom att trycka på
programknapp B.
Fotoläge/Fototips/Prec. dig. zoom/ISO/Vitbalans/Mätmetod/Blixtkompensering/DRO/
Auto HDR/Kreativa inst./MF-hjälp

1 [Meny] t [Installation] t [Programkn. B-inst.] t önskad funktion.
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Anpassa programknapp C
Om programknapp C trycks ned aktiveras [Fotoläge] i standardinställningen. Det går att
tilldela en av de 3 följande funktionerna istället och använda dem genom att trycka på
programknapp C.
Autofokusområde/ISO/Vitbalans/Mätmetod/Blixtkompensering/DRO/Auto HDR/
Kreativa inst.

1 [Meny] t [Installation] t [Programkn. C-inst.] t [Special].
2 [Meny] t [Installation] t Tilldela en funktion till [Special 1], [Special 2]
eller [Special 3].
Du behöver inte ställa in funktionerna för 1, 2 och 3 samtidigt.
[Special 1] är som standard tilldelad till [ISO], [Special 2] till [Vitbalans] och
[Special 3] till [DRO/Auto HDR].

Använda den nyligen tilldelade funktionen
Det går att använda funktionen som just tilldelats till programknapp B eller C på följande
sätt.
Programknapp B:

1 Tryck på programknapp B när den
tilldelade funktionen visas i skärmens
nedre, högra hörn.
Programknapp C:

1 Tryck på programknapp C när [Special]
visas.
2 Välj [Special 1/2 /3] genom att trycka på
höger eller vänster sida av
kontrollratten.

Programknapp B
Programknapp C

Obs!
• Det går bara att använda tilldelad funktion i tagningslägena P (Autoprogram), A (Bländarprioritet), S
(Slutarprioritet) och M (Manuell exponering).
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Menystartpunkt
[Menystartpunkt]-funktionen är tillagd i menyn. Detta alternativ gör att du kan välja om
du alltid vill visa den första skärmen för menyn eller om du vill visa skärmen för det
alternativet som du senast ställde in.

1 [Meny] t [Installation] t [Menystartpunkt] t önskad inställning.
Längst upp

Visar alltid den första skärmen för menyn.

Föregående

Visar det senaste alternativet som ställts in. Detta gör det lättare att
snabbt återställa det senaste alternativet som du ställde in tidigare.
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MF-hjälp
Det fanns bara 2 inställningar [På] (2 sekunder) och [Av] i [MF-hjälp]-funktionen. Du
kan emellertid ställa in varaktigheten under vilken bilden ska vara förstorad när ett
objektiv med E-fattning är monterat.

1 [Meny] t [Installation] t [MF-hjälp] t önskad inställning.
Ingen begräns.

Förstorar skärmen tills [Avsluta] väljs.

5s

Förstorar bilden i 5 sekunder.

2s

Förstorar bilden i 2 sekunder.

Av

Förstorar inte bilden.

Obs!
• Om ett objektiv med A-fattning är monterat förstoras skärmen tills du väljer [Avsluta] på samma sätt som
[Ingen begräns.] även om du väljer [2 s] eller [5 s].

Den förstorade positionen för [MF-hjälp]
bibehålls
Med [MF-hjälp] förstorades bilden tidigare från mitten. Den uppgraderade fasta
programvaran bibehåller positionen från vilken bilden är förstorad tills kameran stängs
av i läget för manuell skärpeinställning.
Obs!
• Bilden förstoras från positionen i skärpa i läget för direkt manuell skärpeinställning.
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Övriga förbättringar i funktioner
Den uppgraderade fasta programvaran tillför även följande förbättringar.

Ändra det valda menyalternativet
Om du vrider moturs eller trycker på ovansidan av kontrollratten när det första
alternativet i listan är valt, flyttas ditt val till det sista alternativet. Om du vrider medurs
eller trycker på undersidan av kontrollratten vid det sista alternativet i listan, flyttas ditt
val till det första alternativet.

Bländarinställningen bibehålls i läget för
filminspelning
Om du startar inspelning av filmer, justerade kameran bländaren automatiskt.
Bländarinställningen bibehålls emellertid även efter att du startat inspelning av filmer i
”Suddig bakgrund”-läget och A (Bländarprioritet)-läget. Följande information visas.
- Fotoläge ("Bakgrundsdefokus" eller A)
- F-värde

Obs!
• Det går inte att justera bländaren under filminspelning.
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Autofokusfunktion med objektiv med A-fattning
Genom att uppgradera objektivadaptern LA-EA1 (säljs separat) går det att använda
autofokus (Enbilds-AF) när ett objektiv med A-fattning SAM eller ett SSM-objektiv är
monterat på kameran. Det går även att använda autofokus (Enbilds-AF) i läget för
filminspelning genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
Information om uppgradering av objektivadaptern finns på Sonys supportwebbplats.
http://www.sony.net/
Obs!
• Det går inte att använda AF-belysningen när ett objektiv med A-fattning används.
• Autofokushastigheten blir långsammare jämfört med när ett objektiv med E-fattning är monterat.
(Om ett objektiv med A-fattning är monterat blir autofokushastigheten cirka 2 sekunder till 7 sekunder
vid fotografering under Sonys mätförhållanden. Hastigheten kan variera beroende på motivet,
omgivningsbelysning etc.)
• Ljudet från objektivet och kamerans funktioner kan spelas in vid filminspelning. Detta kan undvikas
genom att välja [Meny] t [Installation] t [Insp. filmljud] t [Av].
• Det kan ta lång tid eller kan vara svårt för kameran att ställa in skärpan beroende på objektivet som
används eller motivet.
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