NEX-3/NEX-5/NEX-5C
As novas funções disponibilizadas por esta actualização de firmware e
respectivas operações são descritas aqui.
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Definições da tecla virtual
[Definições da tecla virtual] foi adicionado a [Configuração] no menu.
Esta função permite personalizar a função das teclas virtuais B e C.

Tecla virtual A
Tecla virtual C
Tecla virtual B

Nota
• Não pode personalizar a tecla virtual A.

Personalização da tecla virtual B
Premir a tecla virtual B activa [Dicas fotogr.] na predefinição. Pode atribuir uma das
funções a seguir indicadas e utilizá-la premindo a tecla virtual B.
Modo de foto./Dicas fotogr./Zoom dig.precis./ISO/Equil brancos/Modo do medidor/
Compens. Flash/DRO/HDR Auto/Modo criativo/MF Assistida

1 [Menu] t [Configuração] t [Defin. tecla virtual B] t modo pretendido.
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Personalização da tecla virtual C
Premir a tecla virtual C activa o [Modo de foto.] na predefinição. Em vez disso, pode
atribuir uma das 3 funções a seguir indicadas e utilizá-la premindo a tecla virtual C.
Área focag. auto/ISO/Equil brancos/Modo do medidor/Compens. Flash/DRO/HDR
Auto/Modo criativo

1 [Menu] t [Configuração] t [Defin. tecla virtual C] t [Personalizado].
2 [Menu] t [Configuração] t Atribuir uma função a [Personalização 1],
[Personalização 2], ou [Personalização 3].
Não precisa de definir as funções para 1, 2 e 3 todas em simultâneo.
Na predefinição, [Personalização 1] está atribuído ao botão [ISO], [Personalização 2] a
[Equil brancos], e [Personalização 3] a [DRO/HDR Auto].

Utilização da função recentemente atribuída
Pode utilizar a função que acabou de atribuir à tecla virtual B ou C como é indicado a
seguir.
Tecla virtual B:

1 Quando a função atribuída é
apresentada no canto inferior direito do
ecrã, prima a tecla virtual B.
Tecla virtual C:

1 Quando [Personalizado] é
apresentado, prima a tecla virtual C.
2 Seleccione [Personalização 1/2 /3]
premindo o lado direito ou o lado
esquerdo do selector de controlo.

Tecla virtual B
Tecla virtual C

Nota
• Apenas pode utilizar a função atribuída nos modos fotográficos P (Programa auto), A (Prioridade à
abertura), S (Prioridade obturador), e M (Exposição manual).

3PT

Início menu
A função [Início menu] é adicionada ao menu. Esta função permite escolher entre
visualizar sempre o primeiro ecrã do menu ou visualizar o ecrã do último item que foi
definido.

1 [Menu] t [Configuração] t [Início menu] t definição pretendida.
Topo

Apresenta sempre o primeiro ecrã do menu.

Anterior

Apresenta o último item que foi definido. Deste modo é mais fácil
repor rapidamente o último item que definiu previamente.
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MF Assistida
Na função [MF Assistida], existiam apenas 2 definições, [Lig.] (2 segundos) e
[Desligado]. Contudo, pode definir o tempo de ampliação de uma imagem quando está
montada uma objectiva de montagem tipo E.

1 [Menu] t [Configuração] t [MF Assistida] t definição pretendida.
Sem limite

Amplia a imagem no ecrã até que [Sair] seja seleccionado.

5 seg.

Amplia a imagem durante 5 segundos.

2 seg.

Amplia a imagem durante 2 segundos.

Desligado

Não amplia a imagem.

Nota
• Quando está montada uma objectiva de montagem tipo A, a imagem apresentada é ampliada até que
seleccione [Sair] do mesmo como em [Sem limite], mesmo que tenha seleccionado [2 seg.] ou [5 seg.].

A posição de ampliação [MF Assistida] é mantida
Anteriormente com [MF Assistida], a imagem era ampliada a partir do centro. Contudo,
no modo de focagem manual, a actualização de firmware mantém a posição a partir da
qual a imagem é ampliada até que a câmara seja desligada.
Nota
• A imagem é ampliada a partir da posição de focagem no modo de Focagem Manual Directa.
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Outros melhoramentos no
funcionamento
A actualização de firmware também fará os seguintes melhoramentos.

Mudança do item de menu seleccionado
Se rodar para a esquerda ou premir a parte superior do selector de controlo quando se
posiciona no primeiro item da lista, a selecção desloca-se para o último item. Se rodar
para a direita ou premir a parte inferior do selector de controlo quando se posiciona no
último item da lista, a selecção desloca-se para o primeiro item.

A definição da abertura é mantida no modo de
gravação de filme
Em gravação de filme, a câmara ajustava automaticamente a abertura. Contudo, a
definição de abertura é mantida mesmo que inicie a gravação de filme no modo
“Desfocar Fundo” e no modo A (Prioridade à abertura). A seguinte informação será
apresentada.
- Modo de fotografia ("Desf.fundo" ou A)
- Valor-F

Nota
• Não pode ajustar a abertura durante a gravação de filme.
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Função de focagem automática com objectivas
de montagem tipo A
A actualização do Adaptador para Montagem LA-EA1 (vendido separadamente) torna
possível a focagem automática no modo (Disp.único AF) quando uma objectiva de
montagem tipo A, SAM ou SSM é montada na câmara. Também pode utilizar a focagem
automática (Disp.único AF) no modo de gravação de filme premindo o botão do
obturador a meio curso.
Para obter informação sobre a actualização do Adaptador para Montagem, por favor
consulte o website de Suporte da Sony.
http://www.sony.net/
Notas
• Não pode utilizar o iluminador de AF quando utiliza uma objectiva de montagem tipo A.
• A velocidade da focagem automática será mais lenta quando está montada uma objectiva de montagem
tipo E.
• O som emitido pela objectiva e pela câmara em funcionamento poderá ser gravado durante a gravação de
filme. Pode evitar isto seleccionando [Menu] t [Configuração] t [Grav.áudio de filme] t
[Desligado].
• Pode levar muito tempo ou pode ser difícil para a câmara focar, dependendo da objectiva utilizada ou do
próprio motivo.
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