NEX-3/NEX-5/NEX-5C
ฟงกชั่นใหมๆ ที่มาจากการอัพเดตเฟรมแวรนี้ รวมถึงการใชงานแตละอยางไดอธิบาย
ไวในเอกสารนี้
โปรดดู “คําแนะนําการใชงาน,” และ “α Handbook” ที่อยูในซีดีรอมที่ใหมา
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ตั้งคาซอฟตคีย
[ตั้งคาซอฟตคีย] ไดถูกเพิ่มเขาในรายการ [ตั้งคา] บนเมนู
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถกําหนดฟงกชั่นของซอฟตคีย B และซอฟตคีย C ไดเอง

ซอฟตคีย A
ซอฟตคีย C
ซอฟตคีย B

หมายเหตุ
• คุณไมสามารถกําหนดซอฟตคีย A ดวยตนเองได

การกําหนดคาซอฟตคีย B ดวยตนเอง
การกดซอฟตคีย B จะเปนการเปดใชงาน [เคล็ดลับถายภาพ] ในการตั้งคาเริม่ ตน คุณสามารถ
กําหนดฟงกชั่นใดฟงกชั่นหนึ่งตอไปนี้แทน โดยกดซอฟตคีย B
โหมดถายภาพ/เคล็ดลับถายภาพ/ซูมดิจิตอล/ISO/สมดุลยแสงสีขาว/โหมดวัดแสง/
ชดเชยแสงแฟลช/DRO/ออโต HDR/สรางสรรคภาพถาย/MF Assist
1

[เมนู] t [ตั้งคา] t [ตั้งคาซอฟตคีย B] t ฟงกชั่นที่ตองการ

2TH

ตอ r

การกําหนดคาซอฟตคีย C ดวยตนเอง
การกดซอฟตคีย C จะเปนการเปดใชงาน [โหมดถายภาพ] ในการตั้งคาเริ่มตน คุณสามารถ
กําหนดฟงกชั่นใดๆ ตอไปนี้จํานวน 3 ฟงกชั่นแทน โดยกดซอฟตคีย C
จุดโฟกัสอัตโนมัติ/ISO/สมดุลยแสงสีขาว/โหมดวัดแสง/ชดเชยแสงแฟลช/DRO/ออโต HDR/
สรางสรรคภาพถาย

1 [เมนู] t [ตั้งคา] t [ตั้งคาซอฟตคีย C] t [กําหนดเอง]
2 [เมนู] t [ตั้งคา] t กําหนดฟงกชั่นสําหรับ [กําหนดเอง 1], [กําหนดเอง 2] หรือ
[กําหนดเอง 3]
คุณไมจําเปนตองกําหนดฟงกชั่นสําหรับ 1, 2 และ 3 พรอมกันในครั้งเดียว
ในการตั้งคาเริม่ ตน [กําหนดเอง 1] จะถูกกําหนดเปน [ISO], [กําหนดเอง 2] เปน
[สมดุลยแสงสีขาว] และ [กําหนดเอง 3] เปน [DRO/ออโต HDR]

การใชฟงกชั่นที่กําหนดขึ้นใหม
คุณสามารถเลือกใชฟงกชั่นที่คณ
ุ เพิ่งกําหนดใหกับซอฟตคีย B หรือ C ไดดังนี้
ซอฟตคีย B:
1

เมื่อฟงกชั่นที่กําหนดแสดงผลอยูทาง
มุมขวาดานลางของหนาจอ ใหกด
ซอฟตคีย B

ซอฟตคีย C:
1

เมื่อ [กําหนดเอง] ปรากฏ ใหกด
ซอฟตคีย C

2

เลือก [กําหนดเอง 1/2 /3] โดยกดที่
ดานขวาหรือดานซายของปุมควบคุม

ซอฟตคยี  B
ซอฟตคีย C

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกใชฟงกชั่นที่คุณกําหนดไดเฉพาะในโหมดถายภาพ P (โปรแกรมอัตโนมัติ),
A (กําหนดคารูรับแสง), S (กําหนดชัตเตอรสปด) และ M (ปรับระดับแสงเอง) เทานั้น

3TH

เมนูเริม่ ตน
ฟงกชั่น [เมนูเริ่มตน] ถูกเพิ่มเขาในรายการเมนู ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถเลือกไดวาจะใหกลอง
แสดงหนาจอแรกของเมนูทุกครั้ง หรือจะใหแสดงหนาจอของรายการที่คุณตั้งคาลาสุด
1

[เมนู] t [ตั้งคา] t [เมนูเริ่มตน] t การตั้งคาที่ตองการ
เมนูระดับบนสุด

แสดงหนาจอแรกของเมนูทุกครั้ง

เมนูใชงานลาสุด

แสดงการตัง้ คารายการลาสุด ตัวเลือกนี้จะทําใหคุณสามารถตั้งคาใหม
สําหรับรายการลาสุดที่คุณตั้งไวกอนหนานี้ไดงายยิ่งขึ้น

4TH

MF Assist
เดิมจะมีการตั้งคาเพียง 2 แบบคือ [เปด] (2 วินาที) และ [ปด] ในฟงกชั่น [MF Assist] เทานั้น
แตคุณสามารถกําหนดระยะเวลาในการขยายภาพไดเมื่อติดตั้งเลนส E-mount
1

[เมนู] t [ตั้งคา] t [MF Assist] t การตั้งคาที่ตองการ
ไมจํากัด

ขยายหนาจอจนกวาจะเลือก [ออก]

5 วินาที

ขยายภาพเปนเวลา 5 วินาที

2 วินาที

ขยายภาพเปนเวลา 2 วินาที

ปด

ไมขยายภาพ

หมายเหตุ
• เมื่อติดตั้งเลนส A-mount หนาจอจะขยายไปเรื่อยๆ จนกวาคุณจะเลือก [ออก] เชนเดียวกับการเลือก
[ไมจํากัด] ถึงแมวาคุณจะเลือก [2 วินาที] หรือ [5 วินาที] ก็ตาม

ตําแหนงที่ขยายของ [MF Assist] จะยังคงอยู
เดิม การใชฟงกชั่น [MF Assist] ภาพจะถูกขยายจากกึ่งกลาง แตเฟรม แวรที่ไดรับการอัพเกรด
จะรักษาตําแหนงที่ภาพจะถูกขยายไวจนกวาจะปดกลองในโหมดปรับโฟกัสดวยตัวเอง
หมายเหตุ
• ภาพจะถูกขยายจากตําแหนงที่อยูในโฟกัสในโหมดโฟกัสดวยตัวเอง

5TH

การปรับปรุงการทํางานอื่นๆ
เฟรมแวรที่ไดรบั การอัพเกรดจะมีการปรับปรุงในสิ่งตางๆ ตอไปนี้ดวย

การเปลีย่ นรายการเมนูที่เลือก
หากคุณหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือกดดานบนของปุมควบคุมเมื่อตัวเลือกแรกสุดของรายการ
ถูกเลือก ตัวเลือกของคุณจะเลื่อนไปที่ตัวเลือกสุดทาย หากคุณหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือกดดานลาง
ของปุมควบคุมที่ตัวเลือกสุดทายของรายการ ตัวเลือกของคุณจะเลื่อนไปที่ตัวเลือกแรกสุด

การตั้งคารูรับแสงจะยังคงอยูในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
หากคุณเริม่ ตนบันทึกภาพเคลื่อนไหว กลองจะทําการปรับคารูรบั แสงโดยอัตโนมัติ แตการตั้งคา
รูรบั แสงจะยังคงอยูหลังจากที่คุณเริม่ ตนบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด “การควบคุมใหฉากหลัง
ไมอยูในโฟกัส” และโหมด A (กําหนดคารูรับแสง) แลวก็ตาม ขอมูลตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
- โหมดถายภาพ (“ฉากหลังนอกโฟกัส” หรือ A)
- คา F

หมายเหตุ
• คุณจะไมสามารถปรับคารูรับแสงในระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

6TH

ตอ r

ฟงกชั่นออโตโฟกัสเมื่อใชเลนส A-mount
การอัพเกรด ตัวแปลงเมาท LA-EA1 (จําหนายแยกตางหาก) จะทําใหสามารถใชฟงกชั่น
ออโตโฟกัส (AF ครั้งเดียว) ไดเมื่อติดเลนส A-mount SAM หรือ SSM เขากับกลอง และคุณยัง
สามารถใชฟงกชั่นออโตโฟกัส (AF ครั้งเดียว) ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดโดยการกดปุม
ชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการอัพเกรด ตัวแปลงเมาท โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซตสนับสนุนของ Sony
http://www.sony.net/
หมายเหตุ
• คุณจะไมสามารถใชไฟชวยโฟกัส เมื่อใชเลนส A-mount
• ความเร็วของออโตโฟกัสจะชาลงเมื่อเทียบกับตอนติดเลนส E-mount
(เมื่อติดเลนส A-mount ความเร็วของออโตโฟกัสจะอยูที่ประมาณ 2 - 7 วินาที เมื่อถายภาพภายใตเงื่อนไข
การวัดคาของ Sony ความเร็วอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุ แสงโดยรอบ ฯลฯ)
• เสียงของเลนสและกลองในขณะใชงานอาจถูกบันทึกในระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได
คุณสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการเลือก [เมนู] t [ตั้งคา] t [อัดเสียงภาพเคลื่อนไหว] t [ปด]
• กลองอาจใชเวลานานหรืออาจโฟกัสไดยาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเลนสที่ใชหรือวัตถุเปาหมาย

7TH

