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ฟงกชั่นใหม
จะมีฟงกชั่นใหมตอไปนี้ใหจากการอัพเกรดเฟรมแวรนี้

ความสามารถในการใชงานรวมกับ LA-EA2 ตัวแปลงเมาท
การใชเลนส A-mount ที่มี LA-EA2 ตัวแปลงเมาท (จําหนายแยกตางหาก) ชวยใหคุณสามารถใชประโยชน
จากคุณสมบัติ AF การตรวจหาเฟสในการถายภาพได

LA-EA2 ตัวแปลงเมาท

เลนส A-mount

หมายเหตุ
• คุณอาจจะไมสามารถใช LA-EA2 ตัวแปลงเมาท กับเลนสบางเลนสได คุณอาจจะไมใชการออโตโฟกัสกับเลนส
บางชนิดที่ติดผานตัวแปลงเมาท ปรึกษาตัวแทนจําหนายของ Sony หรือศูนยบริการในทองถิ่นที่ไดรับอนุญาตจาก
Sony เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับเลนสที่สามารถใชงานรวมกันได
• ในกรณีที่เลนสมีสวิตชโหมดโฟกัส (AF/MF) ใหตั้งโหมดโฟกัสดวยสวิตชของเลนส ในกรณีที่เลนสไมมีสวิตช ใหตั้ง
โหมดโฟกัสที่เมนู
• กลองอาจใชเวลานานหรืออาจโฟกัสไดยาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเลนสที่ใชหรือวัตถุเปาหมาย
NEX-3/5/5C/C3:

• ฟงกชั่นตอไปนี้จะไมทํางานเมื่อติด LA-EA2 ตัวแปลงเมาท
– [ลั่นชัตเตอรดวยยิ้ม]
– [คนหาภาพใบหนา]
• เสียงรบกวนของกลองและเลนสในขณะใชงานการออโตโฟกัสอาจถูกบันทึกในระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได
การใชเลนส SSM จะชวยลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการออโตโฟกัส นอกจากนี้ คุณยังสามารถปดการใชงานการ
บันทึกเสียงไดโดยการเลือก [เมนู] t [ตั้งคา] t [อัดเสียงภาพเคลื่อนไหว] t [ปด] อีกดวย
• รูรับแสงจะถูกตั้งไวที่ F3.5 เมื่อคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยการออโตโฟกัส เมื่อคุณกําลังใชเลนสที่ F3.5 หรือ F-stop
ที่เล็กกวา รูรับแสงจะถูกตั้งไปที่ F-stop ของเลนสที่ระดับสูงสุด เมื่อคุณตองการตั้งคาของคุณเองสําหรับคารูรับแสง
เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหเลือก [กําหนดคารูรับแสง] ใน [โหมดถายภาพ] แลวเลือกการโฟกัสดวยตัวเอง กอนที่
คุณจะเริ่มบันทึก การตั้งคารูรับแสงที่เลือกไวในตอนเริ่มตน จะยังคงมีผลอยูจนกวาคุณจะหยุดบันทึก คุณไมสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคารูรับแสงในขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว
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ตอ r

NEX-VG10/VG10E:

• ถากลองวิดีโอทําการโฟกัสโดยอัตโนมัติในระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เสียงรบกวนของกลองวิดีโอและเลนส
ในขณะใชงานการออโตโฟกัสก็จะถูกบันทึก คุณสามารถลดเสียงรบกวนไดโดยการเชือ่ มตอไมโครโฟนภายนอกที่มี
ปลั๊กขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนยกลาง 3.5 มม. เขากับแจ็คไมโครโฟนของกลองวิดีโอ และโดยการวางไมโครโฟนใหหาง
จากกลองวิดีโอมากที่สดุ เทาที่จะเปนไปได ถาคุณตองการขจัดเสียงรบกวนโดยสิ้นเชิง ขอแนะนําใหคณ
ุ เลือก
MENU t [ตั้งคา] t [อัดเสียงภาพเคลื่อนไหว] t [ปด]
• รูรับแสงจะถูกตั้งไวที่ F3.5 เมื่อคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยการออโตโฟกัส เมื่อคุณกําลังใชเลนสที่ F3.5 หรือ F-stop
ที่เล็กกวา รูรับแสงจะถูกตั้งไปที่ F-stop ของเลนสที่ระดับสูงสุด เมื่อคุณตองการตั้งคาของคุณเองสําหรับคารูรับแสง
เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหเลือก [กําหนดคารูรับแสง] หรือ [ปรับระดับแสงเอง] ใน [โหมดถายภาพ] แลวเลือก
การโฟกัสดวยตัวเอง ถาคุณเปลี่ยนคารูรับแสงในขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณอาจไดยินเสียงรบกวน หรือหนาจอ
อาจจะสวางมากขึน้ ในขณะที่กลองวิดีโอกําลังประมวลผลการปรับอยู

ฟงกชนั่ ใหมที่ใหมาดวยในเมนู
ฟงกชั่นตอไปนี้จะถูกเพิ่มลงในเมนูโดยการอัพเกรดเฟรม แวรนี้
เมนู

รายการใหม

ฟงกชั่น

กลอง

จุดโฟกัสอัตโนมัติ

ชวยใหคุณกําหนดตําแหนงสําหรับ AF
การตรวจหาเฟสได เมื่อคุณติด LA-EA2
ตัวแปลงเมาท

ตั้งคา

การปรับ AF ละเอียด (ปรับ AF ชวยใหคุณสามารถปรับตําแหนงที่ปรับออโต
ละเอียด/จํานวน/ยกเลิก)
โฟกัสแบบละเอียดได เมื่อคุณติด LA-EA2
ตัวแปลงเมาท
จุดสูงสุด (ระดับจุดสูงสุด/
เนนกรอบของชวงที่อยูในโฟกัสดวยสีที่ระบุ
สีสูงสุด) (เฉพาะ NEX-VG10/ ในการปรับโฟกัสดวยตัวเอง
VG10E เทานั้น)

• ฟงกชั่นจุดสูงสุดนี้มีใหสําหรับ NEX-3/5/5C/C3 ในเฟรมแวรเวอรชั่นกอน โปรดดู คําแนะนําการใชงาน
ที่สอดคลองกันในการทํางานและการตั้งคา
NEX-3/5/5C: คําแนะนําการใชงาน ของ Ver. 04
NEX-C3: Ver. 01 (คําแนะนําการใชงาน ใหมาพรอมกับกลอง)
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จุดโฟกัสอัตโนมัติ
ชวยใหคุณกําหนดตําแหนง AF การตรวจหาเฟส เมื่อใชเลนส A-mount กับ LA-EA2 ตัวแปลงเมาท
(จําหนายแยกตางหาก) คุณสามารถกําหนดตําแหนงสําหรับ AF การตรวจหาเฟส เมื่อติดเลนส A-mount กับ
LA-EA2 ตัวแปลงเมาท เทานั้น

1 [เมนู] t [กลอง] t [จุดโฟกัสอัตโนมัต]ิ t โหมดที่ตองการ
(กวาง)

กลองจะกําหนดวาจะใชบริเวณปรับ AF 15 ใดในการโฟกัส

(จุดเดียว)

กลองจะใชบริเวณปรับ AF ที่อยูตรงกลางเทานั้น

(เลือกบริเวณเอง)

ชวยใหคุณสามารถเลือกพื้นที่ที่คุณตองการ เพื่อเปดใชงานโฟกัสจาก
บริเวณปรับ AF ทั้งหมด 15 จุดดวยปุมควบคุม (NEX-3/5/5C/C3) หรือ
ปุม v/V/b/B (NEX-VG10/VG10E)
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ปรับ AF ละเอียด/จํานวน/ยกเลิก
ชวยใหคุณปรับและบันทึกตําแหนงออโตโฟกัสของเลนสแตละตัว เมื่อใชเลนส A-mount รวมกับ LA-EA2
ตัวแปลงเมาท (จําหนายแยกตางหาก)

1 [เมนู] t [ตั้งคา] t [ปรับ AF ละเอียด] t [เปด]
2 [เมนู] t [ตั้งคา] t [จํานวน] t คาที่ตอ งการ t OK
ปรับ AF ละเอียด

ตั้งคาวาจะใชฟงกชั่น [ปรับ AF ละเอียด] หรือไม เลือก [เปด] เพื่อใชคา
(คาเริ่มตนคือ [ปด])

จํานวน

ชวยใหคุณเลือกคาที่ดีที่สุดระหวาง –20 ถึง +20
การเลือกคาที่สูงขึ้นจะทําใหตําแหนงออโตโฟกัสออกหางจากกลอง การเลือกคา
ต่ําลงจะทําใหตําแหนงออโตโฟกัสเขาใกลกลอง

ยกเลิก

ลางคาทีค่ ุณตั้งไว

หมายเหตุ
• ขอแนะนําใหคุณปรับตําแหนงในสถานการณถายภาพจริง
• เมื่อคุณติดเลนสที่คุณบันทึกคาไวแลว คาที่บันทึกจะปรากฏบนหนาจอ [±0] จะปรากฏสําหรับเลนสที่บันทึกคาไวแลว
• ถา [–] ปรากฏขึ้น แสดงวามีการบันทึกเลนสมากกวา 30 ตัว หากคุณตองการบันทึกเลนสอื่น คุณตองลางคากอน
ติดเลนสที่มีคา ที่จะลางและเลือก [±0] หากคุณตองการลางคาที่บันทึกไวทั้งหมด ใหเลือก [ยกเลิก]
• ใช [ปรับ AF ละเอียด] กับเลนส Sony Minolta และ Konika-Minolta เทานั้น หากคุณใช [ปรับ AF ละเอียด] กับเลนส
แบรนดอื่น อาจสงผลตอคาที่บันทึกไว
• คุณไมสามารถตั้งคา [ปรับ AF ละเอียด] แยกกันไดสําหรับเลนส Sony Minolta และ Konika-Minolta ที่มีขอมูลจําเพาะ
เหมือนกัน
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ระดับจุดสูงสุด (เฉพาะ NEX-VG10/VG10E
เทานั้น)
เนนกรอบของชวงที่อยูในโฟกัสดวยสีที่ระบุในการปรับโฟกัสดวยตัวเอง ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสามารถยืนยัน
โฟกัสไดงาย

1 MENU t [ตั้งคา] t [ระดับจุดสูงสุด] t การตั้งคาที่ตองการ
สูง

ตั้งระดับจุดสูงสุดไปที่ระดับสูง

ปานกลาง

ตั้งระดับจุดสูงสุดไปที่ระดับปานกลาง

ต่ํา

ตั้งระดับจุดสูงสุดไปที่ระดับต่ํา

ปด

ไมใชฟงกชั่นจุดสูงสุด

หมายเหตุ
• เนื่องจากกลองวีดีโอจะประเมิณวาบริเวณที่มีความคมชัดจะอยูในโฟกัส ระดับจุดสูงสุดจึงแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวัตถุ สถานการณที่ถายภาพ หรือเลนสที่ใช
• กรอบของชวงที่อยูในโฟกัสจะไมถูกเนนเมื่อมีการเชื่อมตอกลองวีดีโอโดยใชสาย HDMI
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สีสูงสุด (เฉพาะ NEX-VG10/VG10E เทานั้น)
ตั้งคาสีทใี่ ชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสุดในการโฟกัสดวยตัวเอง

1 MENU t [ตั้งคา] t [สีสูงสุด] t การตั้งคาที่ตองการ
สีขาว

เนนกรอบดวยสีขาว

สีแดง

เนนกรอบดวยสีแดง

สีเหลือง

เนนกรอบดวยสีเหลือง

หมายเหตุ
• ไมสามารถตั้งคารายการนี้ไดเมื่อตั้งคา [ระดับจุดสูงสุด] ไวที่ [ปด]
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